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BESCHOUWING
VAN

DEN REGELMATIGEN 257-HOEK

DOOR

,1. BADON f.HIIRFA

In een naschrift, achter mijne bijdrage over de regelmatige

veelhoeken geplaatst [Zie Verslagen en Mededeelingen, 2 e Reeks,

Deel I, bladz. 315), heb ik de uitkomsten opgegeven van een

onderzoek, dat ik tot berekening van de zijden en diagonalen

des regelmatigen i7-hoeks had bewerkstelligd. Sedert dien tijd

heb ik geen weerstand kunnen bieden aan de zucht, om een

dergelijk onderzoek in te stellen ten aanzien van den regelma-

tigen 257-hoek, die, volgens de bekende formule van gauss,

als beschrijfbare veelhoek, op den 17-hoek volgt. Ik stelde mij

daarbij bepaaldelijk voor, de noodige formulen op te sporen,

volgens welke de zijde en diagonalen des veelhoeks, alleen door het

achtereenvolgens trekken van vierkantswortels, zouden kunnen

berekend worden. De zamengesteldheid der voor den 17-hoek

verkregen vormen in aanmerking nemende, ontveinsde ik mij

geenszins, dat de 257-hoek ontwijfelbaar vormen moest opleve-

ren, die nog veel zamengestelder waren. Hierdoor liet ik mij

echter niet afschrikken. Meermalen had ik de ondervinding op-

gedaan, dat vormen, die zich door hun barbaarsch voorkomen

aan alle mogelijke behandeling schijnen te onttrekken, door

kunstgrepen in bedwang konden worden gehouden ; dit kon ook

hier het geval zijn ; en, na vrij wat moeite en overleg, mogt

ik er dan ook weder in slagen, de begeerde formulen uit te

brengen.

Daar het ingestelde onderzoek mij bovendien een aantal zeer

merkwaardige eigenschappen van den 257-hoek deed kennen,
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en ik dus meende te mogen onderstellen, dat de mededeeling

mijner beschouwingen den beoefenaren der meetkunst niet an-

ders dan welgevallig kon zijn, heb ik die beschouwingen za-

mengevat in het volgend opstel, dat ik bij dezen aan de Aka-

demie van Wetenschappen aanbied.

§ i.

In mijne bovengenoemde vroegere bijdrage is reeds gebleken,

dat men, bij de regelmatige veelhoeken van een oneven aantal

zijden, met vrucht gebruik kan maken van de koorden, in den

omgeschreven cirkel tot de bogen behoorende, die de supplemen-

ten zijn van de bogen door de uit één hoekpunt getrokkene

zijden en diagonalen des veelhoeks onderspannen. In den 257-

hoek zijn 256 zulke supplementskoorden, waaronder er slechts

128 van verschillende grootte zijn. Om deze koorden, zonder

vrees voor verwarring, behoorlijk van elkander te kunnen onder-

scheiden, kwam het mij noodig voor eene bijzondere doch eenvou-

dige notatie aan te nemen. Hiertoe stelde ik koorde (n—fa) =
2tt

[/], waarin ƒ eenig geheel getal beteekent, terwijl a — — is;

257

dienvolgens worden dan de genoemde 128 supplementskoorden,

naar hare afdalende grootte gerangschikt, voorgesteld door de

teekens [1], [2], [3], [4], enz... tot [128]; dat is, door de

tusschen twee haakjes van deze bepaalde gedaante geplaatste

ranggetallen, die voor iedere koorde aanwijzen, de hoeveelste

zij in de afdalende rei der koorden is. Producten en magten

van die koorden worden dan, op de gewone wijze, door naast-

elkanderplaatsing en door exponenten aangeduid.

Tusschen al deze koorden bestaan een onnoemelijk aantal

betrekkingen van afhankelijkheid. De eenvoudigste dier betrek-

kingen vloeijen onmiddellijk uit bekende goniometrische formu-

len voort. Zij zijn hoofdzakelijk de volgende:

[0] = 2, [- /] = m,m iff] = [/-*] + if+ffi = [<?-/] + [ 9+n
LH ' - [/] [/] = [0] + [2/] = 2 + [2/],

[357 ±f] = _ [ƒ], [614 ± ƒ] = [ƒ],
[(2i + 1) X 257 ± ƒ] = _ Q/],[(2i)X 257 ±f] _ [ƒ]



( s ;

kunnende uit de beide laatste formulen, waarin i eenig geheel

getal verbeeldt, altijd eene zoodanige keuze geschieden, dat f
niet grooter dan 128 wordt.

Ten einde te doen zien welk gemakkelijk hulpmiddel de aan-

genomene notatie verschaft, om uit de genoemde eenvoudige

betrekkingen meer zamengestelde af te leiden, moge een enkel

voorbeeld toereikend zijn. Laat b. v. de vraag zijn het gedurig

product [1] [2] [4] [8] [16] [32] [64] [128] tot eene som

van koorden te herleiden, dan heeft men

:

[1] W = [1] + [3],

[1] [2] [4]= [1] [4] + [3] [4] = [3] + [5] + [1] + [7] =
= [l] + [3] +[5] + [7];

op deze wijze voortgaande, verkrijgt men achtereenvolgens:

[l][2][4][8]= [l]+[3]+[5]+[7]+[9]+[ll]+[13]+[15],
[l][2][4][8][16]= [l]+ [3]+ [5] + e«2...f ( + [29] + [31],

[l][2][4][8][lö][82] = [l]+[3]+[5]+«K„tot+[61]+[63],

[l][2][4][8][)6][32][64]-[l]+[3]+[5|+ êHe..to<+[125]+[127],

waarin overal door de woorden // enz . . . tot" de som van al

de tusschenliggende koorden met onevene ranggetallen wordt

aangewezen. Vermenigvuldigt men nu de laatste uitdrukking

nog met [128], dan wordt:

[1] [128] = [127] +-[129] == [127] - [128],

[3] [128] = [125] -j- [131] = [125] — [126],

[5] [128] - f123] +[133] = [123] -[124],
enz., enz.

[125] [128] = [3] + [253] = [3] - [4],

[127] [128] = [1] + [255] = [1] - [2],

zoodat men voor het gevraagde product verkrijgt

:

[1] [2] [4] [8] [16] [32] [64] [128] =
= [1] - m + [3] - [4] + [5] - [6] + enz...

tot + [125] — [126] + [127] — [128];

komende hier al de 128 koorden beurtelings met de teekens

+ of — voor, naargelang hare ranggetallen oneven of even zijn.

§ 2.

De in een cirkel beschreven gelijkbeenige driehoek, waarvan

twee zijden ieder eenen boog qp onderspa nnen. is gelijkvormig

1*
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met den driehoek, gevormd door twee stralen en de koorde die

liet supplement van qp onderspant. Deze driehoeken geven dus

de evenredigheid koorde 2 y : koorde [n — qp) = koorde q, : 1

,

koorde 2qp

waaruit volgt koorde (n—y) =
; neemt men hierin

koorde qp

achtereenvolgens ' qp = ƒ«, qp = <^a, qp
= 4 fa, en zoo tel-

kens de dubbele waarde, dan komt er

:

Ut/a) >_¥&) un_W«) r Rn_*(i6/aJ

mi/a) k'Mfa) k{\ZHfa- fc(856/a)

maar nu volgt uit 2 5 7a =27r, dat men heeft

* (256/a) -= k(2b7fa—fa) '= k (%nf—fa) == ± &(ƒ a),

het bovenste teeken geldende als /oneven, het onderste als/

even is; het gedurige product der zoo even verkregene acht

waarden wordt derhalve:

[/] [2/1 [¥] [8/] [16/] [M/J [64/] [128/] = ± !......(«)

Neemt men f=\ s dan geldt het bovenste teeken, en men vindt:

[1] [2J W [»1 [16] [32] [61] [188] =1;
neemt men /=2, dan moet men in (cc) het onderste teeken

gebruiken, maar dan wordt ook [128 ƒ] = [256] == — [1],

zoodat men slechts op de laatste vergelijking terugkomt Voor

andere waarden van ƒ, zal evenzoo (a) geen verschillende uit-

komsten opleveren, hetzij men voor f een oneven getal neemt

en het bovenste teeken bezigt, hetzij men voor f het dubbel

van dit onevene getal substitueert en het onderste teeken ge-

bruikt. Ook het viervoud, het achtvoud, enz. van een oneven

getal voor f genomen, kan geen uitkomst opleveren verschil-

lende van die, welke men vindt door voor/ dat onevene getal zelf

te nemen. De vergelijking (a) geeft dus al wat zij geven kan,

indien men voor f niet anders dan onevene getallen neemt.

§ 3.

Alvorens verder te gaan, wil ik doen opmerken, dat door

de laatstgevonden formule die, welke aan het, slot van § 1

verkregen is, overgaat in

:
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'

[1] - M + P] ~ M + [5] - [6] + enz...

tot + [127] — [128] = Ij

hieruit blijkt: dat de overmaat van de som der 64 supple-

mentskoorden van oneven rang, boven de som der (34 supple-

mentskoorden van even rang, juist gelijk aan den straal des

cirkels is.

Hieruit kan door de formule [/]
2 =2 -f- [2/] nog eene

andere bijzonderheid afgeleid worden, die opmerking verdient.

Men heeft namelijk volgens die formule:

[ l ]» = 2 + [ 2 ], [ 65 ]» = 2 + [130] = 2 - [127],

[ 2 ]* = 2 + [ 4 ], [ 66 ]• - 2 + [132] = 2 - [125],

[8 ]» = 2 + [ 6 1 [ 67 Y = 2 + [134] = 2 - [123],

eras. enz

[63]
2 — 2 + [126], [127]

2 = 2 + [254] = 2 — [ 3 ],

[64]
2 = 2 + [128], [128] * = 2 + [256] =2—- [ 1 j-

zoodat men door optelling dezer 128 waarden verkrijgt:

[l] 2 + m 2 + [3]
2 +[4] 2 + enz...

tot + [128]
2 = 128 X 2 — 1 = 255;

alzoo is de som van de vierkanten der 128 supplementskoorden

gelijk aan tweehonderd-vijf- en-vijftig maal het vierkant van den

straal des cirkels.

§ 4.

In de vergelijking (cc) van § 2 is aldaar reeds /=1 geno-

men. Neemt men voor ƒ eenig ander oneven getal, dan komt

er ook een ander gedurig product van acht koorden, dat gelijk

aan de eenheid is. Zoo vindt men b. v. voor /=45,

[45] [90] [180] [360] [720] [1440] [2880] [5760] = 1
;

maar nu is:

[180] = [257-77] =— [77] , [360] = [257+103]=— [103] ,

[720] - [3x257-51] =— [51] , [1440] = [6x257—102] = [102] ,

[2880] = [11x257+53] =— [53] , [5760]=[22x257+160]=[106]

;

en dus heeft men:

[45] [90] [77] [103] [51] [102] [53] [106] = 1.

Neemt men in (a) voor ƒ een der hier voorkomende onevene

getallen 77, 103, 51 of 53, zoo komt men altijd op de laatste

vergelijking terug. De formule («) zal dus al geven wat zij ge-
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ven kan, indien men voor ƒ achtereenvolgens de onevene 'ge-

tallen 1, 3, 5, 7, enz. neemt, en daarbij die onevene getallen

overslaat, welke reeds als ranggetallen in een der verkregen

producten voorkomen. Zoodoende vindt men

:

voor ƒ - 1, [1][2][ 4 ]

3, [3][6][12]
5, [5] [10] [20]

7, [7] [14] [28]

9, [9] [18] [36]

11, [11] [22] [44]

13, [13] [26] [ 52 ]

15, [15
1
[30] [ 60 ]

19, [19] [38] [ 76 ]

21, [21] [42] [84]

23, [23] [46] [ 92 ]

25, [25] [50] [100]

27, [27] [54] [108]

37, [37] [74] [109]

43, [43] [86] [ 85 ]

45, [45] [90] [ 77 ]

//

//

//

//

//

//

//

u

//

//

//

//

daar

(P)

8 ][16][32][64][128]=1,

24] [48] [96] [65] [127]=

40
] [ 80 ] [ 97 ] [63] [126]=

56] [112] [33] [66] [125]

72] [113] [31] [62] [124]^

88 ] [ 81
] [ 95 ] [67] [123]

=

104] [49] [98] [61] [122] =

120] [17] [34] [68] [121] = :

105] [ 47 ] [ 94 ] [69] [119]=:

89
] [ 79 ] [ 99 ] [59] [118]=

73
] [111] [ 35 ] [70] [117] =.

57
] [114] [ 29

] [58] [116]

41] [82] [93] [71] [115]=

39 [[78] [101] [55] [110]=

87
] [ 83 ] [ 91 ] [75] [107]

103] [ 51 ] [102] [53] [106]=:

nu in deze zestien vergelijkingen de supplementskoorden

[1] tot [128] allen, en ook allen slechts éénmaal, voorkomen,

blijkt hieruit de merkwaardige eigenschap: dat de 128 supple-

mentskoorden van den '257 -hoek in zestien groepen van acht

kunnen a/gedeeld worden, zoodanig dat het gedurig product der

acht koorden van elke groep gelijk is aan de achtste magt van

den straal des cirkels.

In de vergelijkingen ((?) is de volgorde der factoren juist

zóó behouden, als zij uit de vergelijking (cc) voortvloeit. Hier-

uit volgt, dat in elke vergelijking (/?) het ranggetal van eiken

factor gevonden wordt, door dat van den onmiddellijk voorgaan-

den te verdubbelen, mits men het door verdubbeling verkregen

getal, als het grooter dan 128 is, door zijn aanvulsel tot

257 vervangt. Past men die verdubbeling en vervanging op

den laatsten factor van eenige vergelijking ((5) toe, dan komt

men op haren eersten factor terug. Dienvolgens zal men, door

de genoemde verdubbeling en vervanging, uit het ranggetal van

eene willekeurig aangenomen supplementskoorde, de ranggetal-

len kunnen afleiden van de zeven andere supplementskoorden,

die roet haar tot dezelfde groep behooren.
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Laat b. v. de supplementskoorde [78] willekeurig aangeno-

men worden, dan heeft men : 2 X 78 = 156 = 257 — 101

2X101=202=257-55; 2X55=110; 2X110-220=257
—37; 2X37 = 74; 2X74=148 = 257— 109; 2X109
= 218 = 257 — 39 ; en eindelijk 2X39 = 78. Alzoo maken

in behoorlijke volgorde

[78], [101], [55], [110], [37], [74], [109] en [39]

de groep der acht koorden uit, waartoe de aangenomen koorde

[78] behoort.

§ 5.

De wijze, waarop de 128 supplementskoorden in de gevonden

groepen verspreid zijn, schijnt weinig aanleiding te geven tot

het vaststellen van eene regelmatige volgorde tusschen deze groe-

pen onderling. De volgorde, waarin zij boven voorkomen, kan

op geen regelmatigheid aanspraak maken, want bij het bezigen

der verschillende waarden voor f moesten somtijds één, somtijds

meer onevene getallen overgeslagen worden. Wel scheen het na-

tuurlijk, dat de groep waartoe de koorde [1] behoort de eerste

genoemd werd, maar welke groep moest dan de tweede, welke

de derde, enz. genoemd worden? Na eene aandachtige beschou-

wing zag ik echter, dat, even als de koorden van eenige groep

door verdubbeling der ranggetallen uit elkander konden afge-

leid worden, zoo ook de koorden van elke groep in die van

eene andere groep overgingen, wanneer de ranggetallen verdrie-

voudigd werden; dat hierdoor, uit eene willekeurig genomen

groep, achtereenvolgens al de andere groepen te voorschijn kwa-

men, en ten laatste de eerstgenomen groep teruggevonden werd.

Bij deze verdrievoudiging, moesten dan echter weder de verkre-

gen drievouden, die grooter dan 128 waren, naar het viel door

hun aanvulsel tot 257, of door hunne overmaat boven 257,

vervangen worden.

De genoemde verdrievoudiging nam ik dus tot bepaling van

de volgorde der groepen aan, en verkreeg zoodoende de volgende

rangschikking, waarbij nu evenwel de eerste koorde van elke

groep, voor het meerendeel der groepen, eene andere werd, dan

de eerste factor in de gedurige producten ((5).
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1'groep: [1],[ 2], [4], [8], [16], [32], [64], [128];

[ 3 1, [ 6 ], [12], [24], [48], [96], [65], [127];

[9], [18], [36], [72], [113], [31], [62], [124];

[27], [54], [108], [41], [82], [93], [71], [115];

[81], [95], [67], [123], [11], [22], [44], [88];

[14], [28], [56], [112], [33], [66], [125], [ 7 ];

[42], [84], [89], [79], [99], [89], [118], [21];

[126], [ 5'], [10], [20], [40], [80], [97], [63];

[121], [15], [30], [60], [120], [17], [34], [68];

[106], [45], [90], [77], [1031, [51], [102], [53];

[61], [122], [13], [26], [52], [104], [49], [98];

[74], [109], [39], [78], [101], [55], [110], [37]

;

[35], [70], [117], [23], [46], [92], [73], [111];

[105], [47], [94], [69], [119], [19], [38], [76];

[58], [116], [25], [50], [100], [57], [114], [29];

[83], [91], [75], [107], [43], [86], [85], [87];

hier wordt nu elk ranggetal door verdrievoudiging van het on-

middellijk daarboven staande, en door verdubbeling van het

onmiddellijk daarvóór staande gevonden, zonder dat daarbij op

positieve of negatieve toestanden acht geslagen wordt. Die posi-

tieve en negatieve toestanden komen echter later (zie de verge-

lijkingen (*) van § 6) in aanmerking.

Deze rangschikking, die alleen uit mijn streven naar regel-

matigheid voortvloeide, maar die ik overigens slechts aan het

toeval te danken had, werd, zooals later genoegzaam blijken

zal, een vermogend hulpmiddel om mij het doel dat ik mij

voorstelde te doen bereiken.

§ 6.

De algemeene vergelijking A n mijner vroegere bijdrage (zie

aldaar bladz. 294) geeft voor n = 257,

,m256— 255 m254+ 32131 m252— enz. . . —8256 m*+'l = U ; . (y)

zijnde

terwijl voor ƒ elk der getallen 1, 2, 3, enz.... tot 128 kan

genomen worden. De 128 waarden van m 2
uit de vergelijking

(/) zijn dus
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[l] 2
. D*]

2
, [3]% t>

2
]. «>* tot [128]*;

volgens de eigenschappen der hoogere magtsvergelijkingen is alzoo

de som dier waarden 255 en haar gedurig product 1. Dit

komt overeen met de uitkomst aan het slot van § 3 gevonden,

en met het gedurig product dat de zestien vergelijkingen (|2)

opleveren.

Hoezeer boven slechts eenige termen van de vergelijking (/)

uitgeschreven zijn, wegens de onhandelbaarheid der groote ge-

tallen die in de overige termen zouden voorkomen, is dat uit-

geschreven gedeelte toereikend, om ook zonder den algorithmus

van horner, door de leerwijze in § 5 van mijne vroegere bij-

drage ontwikkeld, de voorste termen van twee factoren te vin-

den waarin (/) ontbindbaar is. Een dezer factoren verschaft

dan de vergelijking

mi28 _. mi27_ i27 m126 + enz = 0,

wier 128 wortels zijn

+ [l],-[8],+[8],-[4].+5,—[6],enz.tot+[127],-[l28];

de som dezer wortels is 1, zooals overeenkomt met het reeds

§ 3 gevondene. En daar onder deze wortels een even aantal,

namelijk 64, negatieve voorkomen, is hun gedurig product, vol-

gens de vergelijkingen (|3), almede 1, weshalve de laatste ver-

gelijking kan gecompleteerd worden tot

m 128— m 121— 127 m126 + enz + 1 = 0. . . . (d)

Van de wortels dezer vergelijking vindt men er, onder elk

achttal die tot eenzelfde groep behooren, een oneven aantal

met evene ranggetallen, dat is een oneven aantal negatieve, wes-

halve volgens (|5) het gedurig product van zulk een achttal

wortels altijd — 1 is; maar het gedurig product van elk 64-

tal wortels, in acht groepen verspreid, is toch weder altijd + 1.

De vergelijking (8) moet dus ontbindbaar zijn in twee andere

vergelijkingen

in
64 Am63 + enz + 1 = 0,

m64 — A'm63 + enz + 1 = 0,

waarin A de som van het é*éne, A' die van het andere 64-tal

wortels verbeeldt.
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De vergelijking, die bij den 17 -hoek voor (ö) in de plaats

treedt, is volgens mijne vroegere bijdrage

m 8 — m 7 — 7m 6 + enz + 1 = 0»

(zie aldaar § 5 aan het slot) ; deze vergelijking had ik gevon-

den dat ontbonden kon worden in

m4_| (1 _ l/ 17 )
m 3 + enz + 1 =

en

m4_^ (1 +J/i7) m 3 + enz + i == 0;

uit overeenkomst hiermede besloot ik, dat zeer waarschijnlijk de

waarden der bovengenoemde coëfficiënten A en A' zouden zijn

A = J(1 — p/257) en A' — £(1 +1/257),

en het kwam er dus vooreerst op aan, deze waarschijnlijkheid

tot zekerheid te brengen. Hiertoe wist ik, omdat het ondoenlijk

was de vergelijkingen (y) en (d) geheel uit te schrijven en ver-

der te behandelen, geen anderen weg te vinden, dan de 128

supplementskoorden, door middel der sinus- en logarithmentafels

te berekenen. Ik deed die berekening aanvankelijk in vijf de-

cimalen, maar zag mij later genoodzaakt haar zoo naauwkeurig

mogelijk tot in zeven decimalen te herhalen *). Bij deze bere-

kening wijzigde ik de twijfelachtige achterste cijfers zoodanig

als noodig was om uit de berekende koorden eene regelmatig

afnemende rij van tweede verschillen te bekomen. De alzoo be-

rekende waarden voegde ik bij achttallen door optelling en af-

trekking te zamen, daarbij de koorden als op te tellen of af

te trekken termen beschouwende, naargelang hare ranggetallen

oneven of even waren; de sommen die ik zoodoende voor de

koorden der onderscheidene groepen verkreeg, stelde ik door

«,, s
2 , s

3 , enz. voor, hierbij het rangnummer van elke groep

tot aanwijzend cijfer gebruikende. Na alzoo gesteld te hebben :

*) Het kunststuk, om een bazis van 10000 meters tot op een millimeter

na naauwkeurig te meten, is nooit door mij volbragt. Ook heb ik medelijden

met een rentenier die zijne interessen tot in tiendeeligen van centen uitrekent.

Toch rekende ik in zeven decimalen, ondanks den spot dien Prof. schlö-

milch (zie Zeitschrift für Math. und Phys. 1865, pag 37) met zulk eene

rekening drijft. Maar ik kan den Heer schlómilch verzekereu, dat het

rekenen in zeven decimalen naauwelijks voldoende, en het rekenen in min-

der cijfers geheel onvoldoende was, om mij tot het beoogde doel te voeren.
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*i =
f 1 ]-[ 2' ]-[ 4 }-[ 8 ]-[ 16 ]-[ 32 ]_[ 64 ]-[128],

., = [ 3 ]-[ 6 ]-[ 12 ]-[ 24 ]-[ 48 ]-[ 96 ]+[ 65 ]+[127],
*

3
= [9 ]-[ 18 ]-[ 36 ]_[ 72 J+[118]+[ 31 ]-[ 62 ]-[124],

., = [27]-[54]-[108]+[41]-[82]+[93]+[7l]+[115],
s 5 = [81]+[95]+[67]+[123]+[ll]-[22]-;44]-[88],
s
e
= _[l4]-[28]-[56]-[112]+[33]-[66]+[125]+[ 7 ],

s? = _
[ 42 ]-[ 84 ]+[ 89 }+[ 79 ]+[ 99 ]+[ 89 ]-[118]+[ 21

],

., -- [1261+[ 5 ]-[ 10 ]-[ 20 ]-[ 40 ]-[ 80 ]+[ 97 ]+[ 63
],

s, = [121]+L15]-[30]-[60]-[120H-L17]-[34]-[68] (/
M«;

i,,=-[106]+[45]-[W]+[77]+L108]+[51]-ll02]+[ö8],
», , = [61 J-[122]+[ 13 ]-[ 26 ]-[ 52 ] -[104]+[ 49 ]-[ 98

],|

•»i=-[» ]+L109}+[ 39 ]-[ 78 ]+[101]+[ 55 ]-[110]+[ 37

•»= [35]-[70]+[117]+L23]-[46]-[92]+[73]+[lll],
*.« = [105]+[ 47 ]-[ 94 ]+[ 69 j+[119]+[ 19 ]-[ 38 ]-[ 76

],

« , , = - [ 68 ]-fll6]+[ 25 ]-[ 50 ]-L100]+[ 57 ] - [114]+[ 29
],

«. . = [ 83 ]+[ 91 ]+[ 75 ]+[107]+[ 43 ]-[ 86 ]+[ 85 ]+[ 87
],

vond ik dan

:

»! = — 9,2291530 s2 = — 4,8904848

s3 = — 2,3751511 s4 = + 2,9559786

s5 = + 0,7797118 s6 = —3,2707915

s7 = + 3,1752169 s8 = —2,6866872

5g = — 2,6313028 sl0 = + 4,6277143

su = + 0,1093598 *12 = + 3,4304387

8l3 = + 1,8346700 5 14 = + 1,9493722

5j5 = -f 0,8210386 s 16 = + 6,4000695 '

van welke zestien getallenwaarden de som naar behooren juist

1 is.

~~ Zouden nu A en A' werkelijk de boven als zeer waarschijn-

lijk onderstelde waarden hebben, dat is, daar in zeven decimalen

l/257*= 16,0312195 is, zou

A = — 7,5156098 en A' = 8,5156098

zijn, dan moesten er, uit de bovenstaande zestien waarden (e),

acht te vinden zijn, wier som de genoemde waarde van A op-

leverde; de som der acht anderen zou dan natuurlijk de ge-

noemde waarde van A' zijn. Aanvankelijk, en voor dat mij het

aannemen van de in § 5 opgegeven volgorde der groepen was

ingevallen, was al mijn pogen om uit (0) door beproeving acht

zulke waarden bijeen te zoeken, geheel vruchteloos; en het mogt

wel ondoenlijk geacht worden, de zestien waarden (0) op alle

(»)
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mogelijke wijzen acht aan acht te combineren, om langs dien

weg de begeerde acht op te sporen. Nd het vaststellen der

volgorde van § 5, was het echter een zeer natuurlijk denkbeeld,

te beproeven wat er komen zou, indien men de zestien waar-

den (0) om den anderen nam; en zoo vond ik werkelijk

«i + s3 + s5 + s7 + s9 + su + s13 + *i5 = — 7,5 156098

en

•i-£-«4 + «è+ *+«io+ «ii + «i4 +«ie = + 8,5156098,

weshalve de als zeer waarschijnlijk onderstelde waarden der

coëfficiënten A en A' mogten beschouwd worden als tot zeker-

heid . gebragt te zijn.

Het verschil dezer waarden is |/257. Een eerst en onmis-

baar nut van de aangenomen volgorde der groepen was dus,

dat zij, nevens de vergelijking

«! + «2 + «3 + S4 + «5 + «6 + «7 + «8 |
j

, v

+ «9 + «10 + «11 + «12 + «13 + «14 + «15 + «16 )

ook de vergelijking

— 5l +S2 -*3 +«4 -«5 +«6 -«7 +«8
} _ ^257.0)

«9 + «10
—

«11 + «12 — «13 + «14 — «15 + «16 )

had doen kennen, zoodat door optelling en aftrekking van (a)

en (6) werd aangewezen, hoe de beide sommen

}....(•)

door vierkantsworteltrekking kunnen berekend worden.

«1 + «3 + «5 + «7 + «9 + «11 + «13 + «1;

«2 + «4 + «6 + «8 + «10 + «12 "f «14 + «16,-

§ 7.

Bij opvolgende ontbindingen in factoren, der tot den 17-hoek

behoorende vergelijking m 8 —

m

7 — 7 m 6
-f- enz. . . . + 1 =0,

welke ontbindingen telkens overeenkwamen met de splitsing der

nog aanwezige wortels in twee sommen van gelijk aantal, had

ik opgemerkt dat deze nieuwe sommen zich van de laatstver-

kregene onderscheidden, doordien zich bij den vorm 1 =h j/ ] 7

steeds nieuwe wortelgrootheden voegden, die achtereenvolgens de

gedaante
2V(P±Q^/17), \y {P±Qj/17± j/ (RdbSj/17)}

hadden. Ik onderstelde daarom, dat iets dergelijks bij den 257-

hoek moest plaats hebben, en vleide mij (zooals blijken zal niet
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ten onregte) dat, ter verkrijging der nieuwe wortelgrootheden,

de splitsing der aanwezige wortels in twee nieuwe sommen tel-

kens zou kunnen geschieden, door de aanwezige waarden (0) om

den anderen te nemen. Hierdoor zou het groote nut van de

aangenomen volgorde der groepen nog sterker uitkomen.

Even als dus de som (a), door middel der wortelgrootheid

(b), in de beide sommen (c) gesplitst was, zouden de sommen

(c) elk in twee andere kunnen gesplitst worden, door te stellen

:

— Si+ s3-A+s7
—59 +5n—*i3+*i5 = i-|/(2P— 2Q V/257),

— s2+*4
—

*

6+*«—*,o+*u~*i4+*i6 = il/(ZP + SQl/257);

wordende hier de factor 2 alleen ingevoerd tot vermijding van

onnoodige breuken, terwijl de keuze der teekens — en + vóór

2Q, op de betrekkelijke grootte van de getallenwaarden der voor-

ste leden steunt. De substitutie der waarden (0) geeft dan

il/(2P-~2Qi/£57) = 10,9765382,

[l/(2P + 2Qi/257) = 11,6839894;

hieruit wordt vooreerst door magtsverheffing gevonden

J-P— fQ|/257 = 120,484390,

r^+ïOk267 == 1^6,515609;

en vervolgens door optelling en aftrekking

P = 256,999999 en Q^/257 = 16,031219,

zoodat ontwijfelbaar P — 257 en Q = 1 moet zijn. Alzoo is

dan

—«i+*-r*.+«r—«9 +*ii—

s

13+s15 -=4i/(514—2j/257U

—«2+*4-*6+*8—«io+*i2—

s

14+5iG=;i/(514+ 2|/257).('
(

Door deze sommen met de sommen (c) in verband te brengen,

wordt dan terstond gevonden hoe men, alleen door het trekken

van vierkantswortels, ook berekenen kan de vier sommen

:

5
i + S5 + S9 + «is

;

} . . . (e)

«4 + S8 + «12 + «16-352 + «6 + «10 + SU',

§ 8.

Na het aangevoerde zal het wel onnoodig zijn veel woorden

te gebruiken, om de redenen te ontvouwen, die mij noopten

verder te stellen:
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-S3+S7—»ii+ *i5= +^{P+Q|/257—i/(2R+2Sl/257)},

—

s

2+s6
—

5l0+ Sl4=— •-|/{P-Q|/257-v/(2JR-2Sp/257)},

-54+^8—^12+516—l^/{P-Ql/257+p/(2R—2S|/257)},

waarbij mij de betrekkelijke grootte van de waarden der voorste

leden, en het negatief zijn van twee hunner, aanleiding tot de

distributie der teekens + en — gaf. Uit dit gestelde volgt

dan : door het inbrengen der waarden (0),

^|P-|_Q|/257 + i/(2R + 2S^/257)} = 14,4748376,

Jl/{P + Ql/257 — i/(2R + 2S>/257)} = 6,2620468,

||/{P — Qj/257 — i/(2R — 2Si/257)} = 1,0586488,

£|/{P—

Q

l/257+i/(2R— 2S|/257)} — 2,6730350;

vervolgens door magtsverheffing

! P + 1 Ql/257 + J
j/(2R -f- 2S^/257) = 209,520923,

( P + | Q/257 — |V(2R + 2S|/257) = 39,213230,

JP- }Q|/257— [i/(2R— 2Sj/257) - 1,120737,

j.p_|Q^/257__| l
/^R— 2S^/257) — 7,145116;

daarna door optelling en aftrekking

P -- 257,00006, Q^/257 = 240,468300,

|v/(2R+2Si/257)=170,307693, 2V(2R-2Si/257)=6,024379;

eindelijk door nog de beide laatste waarden in het vierkant te

brengen

|R + 'Si/257 = 29004,7103, .}R— {S^/257 = 36,2931,

en door weder hiervan de som en het verschil te nemen

R = 29041,0034 en S|/257 = 28968,4172.

Daar nu uit de voor Q|/257 en Sj/257 verkregen waar-

den volgt

240,468300= -- = 15,0000005,%
|/257 = 16,0312195

28968,4172
1807,00002,

|/257 = 16,0312195

en daar de graad van naauwkeurigheid der verrigte berekening

voorzeker toelaat, dat men in elk der gevondene uitkomsten de

achtste en volgende cijfers weglaat, waardoor tevens de ver-

wachting van voor P, Q, R en S geheele getallen te vinden
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wordt verwezenlijkt, schijnt het boven alle bedenking, dat

P -= 257, Q = 15, R — 29041 en S = 1807

mag genomen worden.

Alzoo komt er dan:

-»,+*5-*9 +*i3=-hjt {257h-15 v 257+v/(58082+3614t 257)}, '•

-53+S7 -sn-f.5 15=+ll {257+15v 257-
l/i58082-f-3614

l/257)},
( f

s2+s6-s l0+sH=-U {257—15i 257-i/(58082-3614t 257)},r
l/j

^+«8-«12+*,6=-Jï/ {257-15^/257+1/ (58082-3614^ 257)},;

zoodat men met deze formulen slechts de sommen (e) in ver-

band behoeft te brengen om dadelijk aangewezen te zien, hoe

ook de acht sommen

:

*i + s9 ; s5 + s13 ; s3 + Sn ; s7 + sl5 ;
|

»2 + sl0 ; s& + su ; s4 + su ; ss + sl6 ;
|'"W

door achtereenvolgende vierkantsworteltrekkingen te berekenen

zijn.

Het verdient opmerking, dat het getal 58082 door 257 en

dus ook door 514 deelbaar is, en dat het quotiënt dezer dee-

ling, namelijk 113, de som der beide vierkanten 64 en 49 is.

Hieruit vloeit, in verband met het getal 3614, voort, dat de

laatste wortelgrootheden, die in de formulen (ƒ) voorkomen,

eene merkwaardige herleiding kunnen ondergaan. Men heeft

namelijk

:

l/(58082+3614i/257)-8^/(514+2i/257)-7v/(514-2i/257)

en

j/(58082-361V257)=8|/(514-2|/257)-7i/(514+2(/257);

welke herleiding, wegens de bijzondere vormen die zij te voor-

schijn brengt, voorzeker alïes afdoet, om allen twijfel aan de

deugdelijkheid der formulen (ƒ) te doen vervallen.

§ 9.

Ten einde, na de sommen (g) gevonden te hebben, elke

waarde s afzonderlijk te verkrijgen, stelde ik, op het vroegere

voetspoor, en met invoering eener alweder meer zamengestelde

wortelgrootheid,
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-~
5l+ s9 =+ ll/{2P—2Qi/257+V(2R—2Si/257) + 4K},

—

«

5+«13=+il/{2P~2Q|/257+2|/(2R—2V»57)—4K},

—a3+«n=+J|/{2P—2QJ/257—2j/(2R—2Sj/257)+4L},
-_ 57+,15= -^|/{2P—2Q|/257—2i/(2R—2Si/257)— 4L},
_- 52+ Sl0

_+i
v
/{2P4-2Q|/257+ 2i/(2E+ 2Si/257)+ 4M],

—

*

+*14=+ i|/{2P+ 2Qj/257+ 2j/(2E+2S|/257)~4M},
_S4+ Sl2==+ j l

/{2P+2Q
l
/257—2j/(2R+ 2Si/257)—4N},

—«é+«i6-= + il/{2P+*Ql/ a57-2|/(2R+ 2Sj/257)+4N},

waarin de letters K, L, M en N nader te bepalen wortelgroot-

heden verbeelden, allen in denzelfden vorm \/ (T dr U |/257 rfc

|/(2Vrfc2W^/257)} begrepen.

De distributie der teekens -f- en — eischte hier, ook met

betrekking tot de genoemde nader te bepalen wortelgrootheden,

nog al eenig overleg; en gaarne erken ik, dat ik die distribu-

tie, onder de bewerking, bij herhaling heb moeten wijzigen, al-

vorens zij bleek bruikbaar te zijn.

Volgens de in § 6 opgegeven waarden (e), is

:

— s, + s9 = + 6,5978502, .fl 43,5316278;
— 55 + s13 - + 1,0549582,

*

s 1,1129367;
— 53 + s„= + 2,4845109, -g 6,1727944;
_ s

7 -f , IB
== — 2,3541783, f 5,5421554;

— s2 -f- «10= -f 9,5181991, 4j 90,5961142;
— s6 + ,14= + 5,2201637, g 27,2501090;
— 54 + s,2= -j- 0,4744601, g 0,2251124;
_ gg _|_ 5l6== _|_ 9,0867567, g 82,5691472;

de gestelde vormen geven dus

:

|P—iQV 257 +| l
/(2R—2Si/ 257) + \K =43,5316273,

iP~iQ|/^57+4^/(2R—2S^/257)— |K= 1,1129367,

|P—iQl/257 —^v/(2H-2S^/257) -f ^L = 6,1727944,

i p—ïQ|/ 257 —tv/ (2R-2S |/257)—|L= 5,5421554,

iP+iQv/ 257+ii/(2R+ 2S|/.257) + }M=90
f
5961142,

^P+iQj/257 +^j/(2R+ 2Sv/257)— § M=27,250I090,

iP+iQl/257 -4|/(2E+2S|/257)~|N= 0,2251124,

iP+IQ^/257—|j/ (2R+ 2S |/257 ) + J-
N =82,5691 472;

door paarsgewijze aftrekking volgen hieruit terstond de getal-

len-waarden van K, L, M en N, te weten

:
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^K =42,4186906,
J
L = 0,6306390,

|M = 63,3460052, |N -•= 82,3440348,

terwijl eene dergelijke paarsgewijze optelling geeft:
t

£P— |Ql/257 + Jj/(2R— 2'S|/257)= 44,6445640,

|P— |q/257 — iv/(2E— 2Sj/257)= 11,7149498,

JP+ jQj/257 + J|/(2R + 2Sp/257) = 117,8462232,

}P + lQ^/257 — }i/(2R + 2S(/257)= 82,7942596;

hieruit volgt dan weder door optelling en aftrekking

P = 256,9999996, Q^/257 = 144,2809690,
.ilj/(2E— 2Sj/257) = 32,9296142,

||/(2R + 2S|/257) = 35,0519636,

van welke beide laatste waarden de vierkanten zijn

£B— J-Si/257=lö84, 359492, *R+|8J/257=1228, 640152,

zoodat er verder komt

R = 2312,999694, S^/257 = 144,280660.

Dewijl uit de voor Q\/257 en Si/257 verkregen waarden

volst

:

144,2809690
Q = — — = 8,9999996,^ j/257 mm 16,0312195

144,280660
S = = 8,99998,

|/257=16,0312195

moet blijkbaar, wegens de onnaauwkeurigheid dér achterste cijfers,

P = 257, Q = 9, R = 2313 en S = 9

zijn; hiervan wijken, met uitzondering van S. de boven bere-

kende , waarden eerst in het achtste cijfer af. "De afwijking van

S was grooter te verwachten, omdat S gevonden is door het

verschil van twee in tien cijfers berekende getallen. Alzoo is

dan vooreerst:

^ _,,+ a 9=-h^ {514—18^/257 +6t/(514-2 l/257)+ 4K},

^ —*5+«13=+||/ [514^-1 8^/257+6^/(514—2|/257)—4K},|
^ — S3+ Sll=+

»
l/{514—18^/257— 6^/(514—2^/257) -f 4L}

^" __s 7
+s15

=—il/ (514—18^/257—6j/(514-2|/257)—4L} J
~s2+Sio=+{l/{514+ 18i/257+ 6i/(514+ 2i/257)+4M}!M7

—«6+*u=+W (514+ 18i/257+ 6i/(514+2i/257)~4M},
f

—«
4+*i2=+il/ {514+181/257— 6i/(514+2i/257)-4N},

—58+5,6= +Jl/ (5 14+ 181/257— 6|/(5l4+ 2|/257)+ 4N},

VERSL- EN HEDED. AFD. NATUUUK. 2e REEKS, DEEL II. 2
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waarin K, L, M en N nog nader te bepalen wortelgroothe-

den zijn.

§ io.

Daar in de tot dusver gevonden wortelgrootheden (b)9
(d),

(ƒ) en (h) altijd het getal, dat onmiddellijk op een worteltee-

ken volgt, door 257 deelbaar is, is het voorzeker niet gewaagd

aan te nemen, dat zulks almede in de nog te bepalen wortel-

grootheden het geval zal zijn. Dienvolgens stelde ik:

^K = £j/{257T— iy-257 + i/(514V — 2Wj/257)},

|L =* ;|/{257T— Ui/257 — t/(514V— 2WJ/257)},

|M= J--^/{257ï + U^/257— |/(5l4V + 2W^/257)},

A.N = \[/{Z57T + V[/Zb7 + j/(514V + 2Wj/257)},

waaruit dan voor T en V, en waarschijnlijk ook voor U en W,
geheele getallen moesten gevonden worden. Uit dit gestelde

volgt, door de waarden in het vierkant te brengen, die reeds

in de voorgaande § voor ^ K, { L, 'M en -*-N zijn opge-

geven :

-J{257T—üj/257+j/(514V-2W|/257)} = 1799,345311

^{257T—U^/257—|/(5L4V—2 Wj/257)} = 0,397706

]{257T+ Ui/JJ57— j/(514V4-2W(/257)} = 4012,716376

}{257T+üj/257+j/(5l4V+2Wj/257)} = 6780,540066

door optelling en aftrekking, en door verdere bewerkingen, wordt

hieruit dan gevonden:

12592,999459

257
= 48,99998,

8993,513425
U = = 560,99995,

t/257 = 16,0312195

5V(514V— 2Wj/257) = 1798,94760a,

!r
|/(514V + 2VV|/257) = 2767,823690,

i (514V — 2W|/257) = 3236212,567,
> (5i4V + 2W|/257) = 7660847,971,

10897060,538
V = - = 42401,01,

257

4424635,404W =-- — = 276001,1;
j/257 » 16,03121i)5
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daar nu van deze gevonden waarden zeker slechts de eerste

zes cijfers naauwkeurig mogen geacht worden, kan men nemen

T = 49, U = 56lj V — 42401 en W = 276001,

en hierdoor wordt dan:

K= i/{12593—561j/257+i/(21794114— 552002j/257)},\

L=y (12593— 561|/257—j/(2 1794114—552002^/257)}»
f

M==|/(1259;:.+ 561p/257—1/(21 794114 + 552002/257)},
j,

N**|/ (12593+ 561^/257+ ^/(21794114+5520021/257)}.]

Met uitzondering van V eu W, is de naauwkeurigheid van

al de .berekende onbepaalde coëfficiënten P, Q, R, enz. zeer

sterk sprekend. Het valt niet te ontkennen, dat dit ten aan-

zien van V en W het geval niet is. Opdat dit zoo ware, zou

voorzeker de berekening van de waarden der supplementskoor-

den, en van al de daaruit afgeleide getalienwaarden, in een

merkelijk grooter aantal decimalen moeten geschied zijn *).

Maar er valt weder eene bijzonderheid op te merken, die allen

twijfel aan de naauwkeurigheid der waarden V — 42401 en

W = 276001 schijnt op te heffen. Daar namelijk deze waarde

van V de som is van de vierkanten der getallen 200 en 49,

en ook hiermede de waarde van. W in verband staat, laten zich

de laatste in {%) voorkomende wortelgrootheden herleiden tot

l/(21794H4 + 552002i/257) =
== 200|/(514— 2|/257)+ 49j/(514+ 2j/257),

1/(21794114 — 552002^/257) =
= 200j/(514+2i/257)—49(/(514— 2j/257);

en het hier op nieuw te voorschijn treden der wortelgrootheden

l/(514'=t 2|/257), die reeds vroeger eene rol vervulden, laat

zich waarlijk niet rijmen met de onderstelling, dat de voor V
en W verkregen waarden niet juist zouden zijn.

De formulen (/*) en {%) wijzen nu aan, welke vierkants-

worteltrekkingen er noodig zijn om de verschillen te berekenen

der paren waarden s, ten aanzien van wier sommen (g) reeds

is aangetoond, dat zij door zulke worteltrekkingen kunnen be-

w

*) Dit heldert de verzekering op, die ik in de noot op § 6, bladz. 10,

meende te kunnen geven.

2*
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rekend worden; en derhalve kan eene dergelijke berekening

almede ten aanzien van de afzonderlijke waarden s plaats hebben.

§ 11.

Hoezeer de steeds toenemende uitgebreidheid der te verkrij-

gen uitdrukkingen mij terug hield van het opgeven der formu-

len, waardoor onmiddellijk de berekening van de sommen (c),

[e), (g) en van de afzonderlijke waarden * wordt aangewezen,

wil ik toch die aanwijzing voor een van allen te voorschijn

brengen en daarbij kortheidshalve het getal 257 door de en-

kele letter n voorstellen.

Uit (o) en (b) volgt dan vooreerst

verder komt er, door hiermede de eerste der formulen (d) te

verbinden,

4(*i+*5+ *9 + *is) = 1— |/n— |/(2n— 2i/n);

door hiermede weder de eerste der formulen (ƒ) in verband te

brengen,

8(Sl +s 9}= \—\/n— [/(2n—2)/n)—
— 2|/ {n+ 15i/n+i/(226w + 3614j/n)

}

en door dit eindelijk nog met de eerste der formulen (h) en (i)

te verbinden,

+l/(226»i+361A\/n)}— 2[/ {2n -1 8j/n+6j/(2w—'2[/n)+
+ 4|/ [49*i— 561|/n + i/(84802rc— 552002^/^)]}.

Al de andere waarden s worden blijkbaar door deze zelfde

formule gevonden; mits slechts de noodige veranderingen in de

teekens + en — worden aangebragt. Het aanwijzen dier ver-

anderingen is niet wel anders doenlijk, dan door het werkelijk

uitschrijven der 15 andere formules; maar dit zal na het aan-

gevoerde wel onnoodig zijn.

§ 12-

Er blijft mij over aan te toonen, hoe, uit de waarden s, de

waarden der afzonderlijke supplementskoorden door vierkants-
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worteltrekkiugen kunnen berekend worden. Tot deze berekening

is het mij gelukt eenen- weg op te sporen, dien ik tot bereke-

ning der waarden s niet had kunnen vinden; namelijk, zonder

gebruik te maken van getallenwaarden door de sinustafels op-

geleverd.

. Het bleek mij dat ik, tot bereiking vau mijn doel, twee der

vroeger onderscheiden groepen gelijktijdig moest beschouwen,

en wel twee zoodanige groepen als in de formulen (h) met

elkander gepaard voorkomen. Ik achtte het vooreerst voldoende

mij tot één paar groepen te bepalen, en koos daartoe de l ste

en de 9 de.

Bij de bewerkingen, waaraan ik de koorden dezer beide groe-

pen onderwierp, komt herhaaldelijk de gewone methode te pas,

waardoor, uit het product en uit de som of het verschil van

twee grootheden, die grootheden zelf gevonden worden. Hoezeer

ik die methode stilzwijgend meende te mogen toepassen, geloof

ik echter te moeten opmerken, dat daarbij het bezigen van

dubbele waarden db [/.

.

. niet in aanmerking konde komen,

maar dat er . daarentegen eenige omzigtigheid vereischt werd in

de behoorlijke keuze tusschen -f- 1/« •• en — [/...

Volgens de vroeger opgegeven formule [/] [g] — [ƒ

—

gi] -j-

^y -|- ^r] , bestaat er tusschen de koorden dezer beide groepen

een zoodanig verband, dat het mogelijk is als onbekenden aan

te nemen :

[l]-[16] = [120][121] = r, [l][16] = [15]-t-[171 = a

[2]+ [82] = [15][171=y, [2] [ 32 ]
=

[ 30 ] + [ 84] = y„(
[4]+ [64]==[30][34] = Z> [4][64j: [ 60] + [ 68 ]

= t t,l
(*)

[8]+ [128] = [ 60 ] [ 68 ]
= u,

1 8] [128] = [120] — [121]

bieruit volgt dan dadelijk i

[ i ]=\* -H/0*' +»,),[ ie ]=-i* -h/0*
1
+*.).

[ 2 ]-j# +VW -y.). [8«]= \y —v/Ci^
2

-y.).

[ 4 ]=!* -h/d*
1 -*,),[64]= '^ -v(i^ -*,),

[ 8 ]=i« 4VÜ" 2 -u,), [128]= \u -l/i\u* -u
K),

[I5]=\w
t-iy(ix^-y),[n]= ^,-i/d*, »-j ),

[30 ]=&,+•(&,*-* ).[34]= ly-\/(ly,
2-z

),

[60]=|2,+^(^/-« ),'[68]= ^-]/(\z
t
—u

),

[120]=«»,-r1/K«,
1+* ),fl21]=-l«

1 +K'a»,
2+* );/

en de lol beide groepen behoorende koorden zullen dus ieder

.(i)



f 22 )

in het bijzonder bekend zijn, zoodra slechts de waarden zijn

gevonden der acht aangenomen onbekenden.

Tot het vinden dezer onbekenden geven de vergelijkingen (|5)

van § 4

xyzu = \ en x
j y x

z
x
u

l
= 1,

terwijl de vergelijkingen (e) van § 6 geven:

— ® + V + z + u = — s
i

en — *i+ !/i+ z
i + u

\ = — s9'>

worden er dus weder acht nieuwe onbekenden p, <?,f, <,Pi,<?i>

ri en t
x

aangenomen, door te stellen

±-x+ z=p, xz = q, — x
l
+z

ï
=p l) x

1
z

l =q u
y + u = r, yu = t,

J' 1
+m

1
= J' 1j y l

u
l
=t ï>

dan heeft men tusschen deze nieuwe onbekenden dadelijk de

vergelijkingen

p + r=— «, ,
qt=sl

, p, + ri =_s 9
en «?, *, -= 1

,

terwijl uit het gestelde volgt:

x =—ip +[/{kp 2 +q )• z <=*\p +\/(\p
2 +q ),)'

y - *r +i/(^ 2 -< ), « -4-r -i/(i^ -* ),(

zoodat de acht voorgaande onbekenden volgens deze formulen

kunnen berekend worden, indien de acht nieuw aangenomen

onbekenden gevonden zijn.

Om deze te vinden is het nog slechts noodig de producten

pr en piru alsmede de sommen q-\-t en </i+*i, ofwel de ver-

schillen q
— t en q\

—t\ op te sporen.

Nu is pr =s (— x -f- z) (y -f- u)

= {-[l]+ [16]+ [4]+ [64]}{.[2]+ [32] + [8]+ [128]},

en q
— t= xz — yu

= {[1]-[16]}{[4] + [«*]}- {[2]+ [32]}{[8]+ [128]};

indien men deze producten, waarin slechts koorden van de I ste

groep voorkomen, ontwikkelt, en daarbij elk gedeeltelijk pro-

duct door toepassing der formule [ƒ] [g~] = [ƒ—#] + [ƒ+#]
herleidt, vindt men, door middel der vergelijkingen (e) van § 6,

pr=*-- ('i+'z+'s+^b) en q — <==««+«8 ;

evenzoo vindt men door de koorden van de 9 de groep te. ge-

bruiken
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P\T\ = — (*9+*id+*ii+*u) en ^i — ^i =*io+*i6-

Eindelijk verkrijgt men dus, uit de bekende producten en

sommen of verschillen :

p ==—£*, — [/ {i sr-\-&,+s2+ S'ó+sG} }

r = — i-*i + |/{{-*i
a
-f-*i+«2+*3+*6h

q = H*2+*8)4-VUfc4-*8)
2
-H},

P, = — 1*9— l/{ï*9
2
fS.9+ *10+Sn+*14},f

*', =* — y*9 +k/
{ï 59

2+ *9+ *10+*ll+*14),

7, = t(*io+*i 6) -hl/{H5 io-f-*i 6 )

2+ l},

'l =— t(5 10+ ^16)+1/U(^0+ *16)
2+^}, /

en men heeft derhalve in (w), (m) en (/) een stelsel formules,

waardoor aangewezen wordt, hoe al de supplementskoorden der

beide beschouwde groepen, door achtereenvolgende vierkants-

worteltrekkingen,* uit de bekende waarden s kunnen berekend

worden.

§ 13.

Ten aanzien van de koorden der overige groepen zou men,

indien zulks uoodig ware, den boven gevolgden weg kunnen in-

slaan; maar dit is eigenlijk onnoodig, wegens het groote nut,

dat ook hier, door de in § 5 'aangenomene rangschikking der

groepen, wordt opgeleverd Een gevolg toch van die rangschik-

king is, dat het stelsel vergelijkingen (*,) van § 6 onveranderd

behouden wordt, indien men de ranggetallen der koorden ver-

drievoudigt en tevens de aanwijzende cijfers der letters s allen

met eene eenheid verhoogt; mits bij die verdrievoudiging elk

ranggetal, dat grooter dan 128 zou worden, door de for-

mule [25 7 ± ƒ] = — [ƒ] tot een lager ranggetal teruggebragt

worde, en bij de verhooging der aanwijzende cijfers het cijfer

17, dat hierdoor ontstaan kan, door het cijfer 1 worde vervan-

gen. Deze verandering doet wel ieder der vergelijkingen (e) in

de onmiddellijk volgende overgaan, maar het stelsel van zestien

vergelijkingen blijft gelijk het was.

Hieruit volgt dan verder, dat ook het stelsel formules (w),

(m) en (l) der voorgaande § zou moeten blijven stand houden,
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wanneer in (/) en (ra) de genoemde verandering van ranggetal-

len en aanwijzingscijfers werd ingevoerd; en door eene gedurige

herhaling van die verandering, zou men dus de berekening van

al de supplementskoorden aangewezen zien. Maar in dit stelsel

formulen is de keuze, tusschen het schrijven van -f j/... en

[/..., alleen geregeld naar het. positief of negatief zijn van

sommen en verschillen uit de koorden der l ste en 9 de groepen

zamengesteld; voor koorden tot andere groepen behoorende zal

dus die keuze moeten gewijzigd worden, en men zal telkens

moeten beoordeelen welke wijziging er noodig is. Ware zij on-

noodig, dan zou men, op grond van het aangevoerde, onmid-

dellijk de formulen kunnen uitschrijven, die tot berekening van

eene bepaalde supplementskoorde kunnen dienen.

Laat b. v. gevraagd worden de koorde [104] te berekenen,

dan vindt men dat, in de zesde koordenkolom der vergelijkin-

gen (*), de koorde [17] twee regels hooger "boven — [104]

staat; dienvolgens verhoogt men in (n) de aanwijzingscijfers

met twee eenheden, en in {l) vervangt men [17] door —[104];

hierdoor verkrijgt men tot de verlangde berekening het vol-

gende stelsel formules:

— [104] = i ,t
x
— |/ (Ui

2
—y),

x\ ^ _ ipi+i/üpf+qj',
j

y ^ir + [/Ür2— t), I

Pt = — isu—\/ {{s^+Sn+ s^+Syi+ Su;} , \- • • (•)

?i = i (*i2+*2) + i/{i(^2+52)
2+i), i

t =— tfa+*») + {/{i(s,+slof+ l}
}

waarin dan echter sommige teekens -f of — voor |/ . . . zullen

moeten veranderd worden.

Ten einde te kunnen nagaan wat hiervan zij, trekke men:

uit de vergelijkingen (l)

Z\/(U t

2 -y)= [15] -[17];

uit de vergelijkingen (m) 1

*V(W+<li) = *i+*i *=' [15]+ [17]+ [60]+ [68],

2\/(W - i) = y .-rru = [ 2 ]+[82]-[ 8 ] - [128] ;

en uit de vergelijkingen (ra):
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2i/{tV+»9+*io+*u+*h}= »
,i—Pi =yi+«i+*i—*i j=

= [30]+ [34]4-[l20]-[121]4-[15]+ [17]-[60]-[68],

= {[15]+ [17]} {[60]+ [68]}+ f[30]+ [34]}{[120]-[121]},

2j/{t«iïH-*i+»2+»3+*s}="—p=y+«+«—a==
==[2 ]+ [32]-K8]+ [128]+ [i]-[16]-[4]-[64] )

2 1/ {1 S2+ ss)

2+ l}= V+ < = «+?" =
= {[1]-[16]} {[4]+[6*]} + {[2] + [32]} {[S]+ [128]};

in overeenkomst met de behoorlijke keuze uit de dubbele waar-

den ±l/ .., die zich bij het opmaken der formules (l), (m) en

(n) voordeden, zijn al deze vierkantswortels positief; om dit ge-

makkelijk in te zien, kan men zoo noodig bij de opmerking,

dat de koorden kleiner zijn naargelang zij een grooter rang-

getal hebben, nog deze voegen, dat de waarden van het eerste

42-tal koorden tusschen 2 en |/3, die van het volgende 22-

tal tusschen \/2> en [/2, die van het dan weder volgend 21-

tal tusschen |/ 2 en 1, en eindelijk die van het laatste 43-tal

tusschen 1 en vallen, hetgeen alles blijkt uit de bekende

waarden k{\n) — [/ 3, ^(1tt)^=|/2 en A:(-J 7r) = 1.

Tot berekening der koorde [104] moeten nu, wegens het

tweemaal na elkander verdrievoudigen der ranggetallen, de bo-

venstaande koorden vervangen worden door degenen, die wij er

hier in een tweeden regel regt onder geplaatst hebben

;

te weten

:

[ 1 ]. [ 2 ], [*1T*1 [.!«], [32],. [64],[128],

door

[9], [18], [36], [72], -[113], -[31], [62],[124];

alsmede

[121], [15], [30], [60], [120], [17], [34], [ 68 ],

door

[ 61 ],—[122], -[13], [26], [ 52 ],_[104],-[49], [ 98 ];

ierwijl tevens de aanwijzende cijfers bij de letters s met twee

eenheden moeten worden verhoogd. Hierdoor gaan de boven-

staande vierkantswortels over in :
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2 l
/
(i * i

2 -y) =- [122] -|- [104] = positief,

2 • (iPi
1 + fi)

ö " [
122

J
-

t
104

] + [
26

1 + [
98

J
= P^tief,

2 V [\r* _ t) = [18] — [31] - [72] — [124] - negatief,

2^ {{Sjl 2 +Sll + *12 + *i:<+ S lö} ^
=_[13]__[49]+[52l—[61]—[122]—[104] -[26]—[98] = negatief,

IV U(*i2 + *
2 )

2 +1} =
=- ([122]+[104] |{[26]+[98] j

- {[18]+[49]
j { [52]-[61] \=negatief\

2V U*/ +*»'+«*+ *i -h ^8
{

=

=[18]-[31]+[72]+[124]+[9]+[113]-[36]-[62] = /wwto/,

2t/ {|(* 4 +*io)*+l} =
= {[9]+[118]} {[36]+ [62]} f {[18]-[81]

}
{[72]+[124]} - positief:

en daaruit blijkt dan, dat in de drie middelste der formuien

(v) een tegengesteld teeken vóór de wortelgrootheid moet ge-

plaatst worden, maar dat de beide eerste en de beide laatste

dier formulen geene wijziging behoeven ; alzoo verkrijgt men dan

tot berekening der supplementskoorde [104] het behoorlijke

stelsel formules:

[104] — -!•, +!/(*#,» -jf),

y ^tr — i/dr* — t); I

Pi =— Ï*n+l/{l«ii 2
+*n-|-*i2+*i3+*i6f>) (</)

t = — ï(54+ 5»o)+l/(ïl5 4 -r-5io)
2 + l}.

Wegens de moeite, aan de zooeven verklaarde wijziging van

teekens verbonden, zou het, wanneer de berekening van al de

supplementskoorden verlangd ' werd, welligt verkieslijker zijn,

voor elk tweetal groepen, zooals die in de formulen (h) gepaard

voorkomen, dezelfde bewerking te herhalen, die in de voorgaande

§ ten aanzien van de I ste en 9de groepen verrigt is.

§ 14.

Nadat nu gebleken is welke vierkantsworteltrekkingen er ver-

eischt worden, om eerst de zestien waarden su s2 , »3 , enz. tot

s 16; en vervolgens daaruit de suppiementskoorden [1], [2], [3],

enz. ..tot [1-28] te berekenen, behoeft het bijna geen aanwij-
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zing, hoe uit deze weder de 128 diagonalen des 257- hoeks,

waaronder dan de zijde als oneigenlijke diagonaal wordt mede-

geteld, kunnen berekend worden. Hiertoe toch heeft men voor

die diagonalen, zooals zij in toenemende grootte op elkander

volgen, de uitdrukkingen.

l
/,4-[i] 2 ),^(4~[2]2) J

i/(4~[3]^),enz...tot
l/(4,-~[128]^,

welke echter nog door de formule [/]
2 =2 + [2/] kunnen

vervormd worden. Daardoor verkrijgt men, voor het eerste 64-

tal diagonalen, die allen kleiner dan j/ 2 zijn :

j/(2 - [2]), |/(2-[4]), 1/(2— [6]), enz., tot ,/(2-[128])

en voor het tweede 64-tal, die allen grooter dan \/ 2 zijn

:

|/(2+ [127] j,|/;2+ [125]\^/(2 4-[123]j,enz...tot
l
/(2+ [l])

;

hiervan is nu j/(2— [2]) de zijde, en l/(2+ [l]) de grootste

diagonaal van den 257-hoek.

De laatstgebezigde herleiding heeft nog ten gevolge, dat men

uit één supplementskoorde twee verschillende diagonalen bere-

kenen kan. Uit de koorde [104] b.v. vindt men, voorde52ste

en voor de 104de diagonaal, respectievelijk de uitdrukkingen:

V/(4—[52]^)^|/(2^[104])=p/{2+^ 1 ~i/(^ 1

2-^)} }

en

waarin x
x

en ij de waarden hebben, door de formulen (v) aan-

gewezen.

§ is.

Nadat, door het laatstaangevoerde, de taak die ik mij voor-

gesteld had ten einde was gebragt, rees de vraag bij mij op,

hoe groot het aantal vierkantsworteltrekkingen wel zijn zou, dat

tot berekening van de zijde en van al de diagonalen des veel-

hoeks vereischt werd.

Tot het berekenen van eene enkele waarde s, b.v. die van

*!, is volgens de laatste formule van § 1 1 het vereischt aan-

tal worteltrekkingen 7 ; maar hieruit kan niet afgeleid worden,

hoeveel worteltrekkingen er noodig zijn tot berekening van al
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de zestien waarden s, want dezelfde wortelirekkingen die tot be-

rekening van si dienen, behooren grootendeels onder diegenen,

waardoor de overige waarden s berekend kunnen worden. Hoe-

veel worteltrekkingen al de zestien waarden s vereischen, kan

uit de formulen (6), (d), (/), (h) en (i) worden opgemaakt.

Bij de enkele worteltrekking door (b) aangewezen, voegen zich

2 nieuwe volgens (d) ; hierbij komen achtereenvolgens weder

6 nieuwe volgens (ƒ), 8 nieuwe volgens (/*), en eindelijk nog

6 nieuwe volgens (i), weshalve er in het geheel 23 worteltrek-

kingen noodig zijn, om al de zestien waarden s te berekenen.

Al die zestien waarden s heeft men echter niet noodig, om

.

slechts eene enkele supplementskoorde, of ook om slechts de

acht supplementskoorden van een der onderscheiden groepen te

berekenen. Immers in de formulen (v
1

), en in de formulen (n)

komen slechts tien waarden s voor, en wel zóó, dat de zes ont-r

brekende waarden s tot drie paren behooren, zooals die in de

formulen (h) gecombineerd zijn. Volgens (h) vallen er dus .3

van de reeds opgetelde 23 worteltrekkingen weg en blijven er

dus slechts 20 noodig om de tien vereischte waarden s te vinden.

Het berekenen van eene enkele supplementskoorde vereischt

nu, behalve deze 20 worteltrekkingen, nog 7 nieuwe Volgens

de formulen (v'j; voegt men daarbij de eene worteltrekking,

waardoor uit die koorde een diagonaal gevonden wordt, dan

blijkt, dat er 28 verschillende worteltrekkingen noodig zijn,

indien men alleen, hetzij de zijde, hetzij eene enkele diagonaal

des veelhoeks zou willen berekenen.

Voor de gezamenlijke acht supplementskoorden die tot eene

groep behooren, komen bij de genoemde 20 worteltrekkingen

nog 12 nieuwe; namelijk 4 volgens (l), 4 volgens (m) en notr

4 volgens (w). Tot gelijktijdige berekening van acht bij elkan-

der behoorende diagonalen, moeten er dus 40 worteltrekkingen

uitgevoerd worden.

Voor de gezamenlijke zestien supplementskoorden, tot een

paar groepen behoorende, komen bij de 20 worteltrekkingen

ter berekening van de vereischte waarden s, nog 16 nieuwe

volgens (l), (m) en (n)> De gelijktijdige berekening van zestien

bij elkander behoorende diagonalen eischt dus de uitvoering

van 52 worteltrekkingen.
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Om eindelijk al^ de supplementskoorden te berekenen, heeft

men al de waarden 5 noodig, die zooals aangetoond is 23

worteltrekkingen vorderen. Bij deze komen, volgens (l), (m) en

(n), 16 nieuwe worteltrekkingen voor ieder paar groepen, dat

is in het geheel 128. Hierbij komen er dan nog 128 om uit

de supplementskoorden tot de diagonalen te geraken; zoodat er

tot berekening van al de diagonalen des 257-hoeks, de zijde

daaronder begrepen, 279 vierkantsworteltrekkingen vereischt

worden.

§ 16.

Ik kan mij niet weerhouden hier nog enkele bijzonderheden

te laten volgen, die mij bij de bearbeiding van het afgehan-

delde onderwerp voorkwamen, en die, hoezeer ze tot bereiking

van mijn doel niet medewerkten, mij toeschenen opmerking te

verdienen.

1°. In § 1 is gevonden

[i]+ [3]+ [5]+ enz..tot+[127]=[l][2][4][8][16][32][64],

en daar het gedurig product van al de acht koorden der eer-

ste groep gelijk aan de eenheid is, heeft men derhalve

[1] + [3] + [5] + enz.... tot + [127] - -i—

maar ook is volgens § 3

[1]— [2] + [3]—[4] + [5] —enz.. tot + [127]— [128]= 1,

en dus verkrijgt men door aftrekking, en daarna weder door

optelling

:

[2] + E*] + [6] + enz., tot + [128] =-~ - 1,

[l]+ [2]+ [3]+ [4]+ enz.tot+[127]+[128]=^-l,

zoodat nu de som van al de supplementskoorden, alsmede de

sommen van diegenen, welke slechts onevene of evene rangge-

tallen hebben, door middel der koorde [128] bekend worden.

Dewijl [128] = 2 Cos. 64 a = 2 Sin. \ a is, heeft men ook :
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[l] + [3]+ [5]+enz tot + [127]=4 Cosec*. o,

[2]+ [4]+ [6] + enz tot + [128]= ^os<?c.«a— 1,

en

[l]+ [2]+ [3] + [4]+enz.tot+ [127]4-[128]=(7oMc.4a-l=
= 7aw(/. 32a Cot.\a = Tana. 32a Tawa. 64a.

2°. Herleidt men op de in § 1 gevolgde manier, het gedu-

rig product [2] [4] [8] [16] [32] [64] [128] tot eene som

van koorden, dan vindt men

[2][4][8][16][32][64][128]=[2]-[3]+ [6]-[7] +
+ [10]— [11]+ enz., tot +[126]— [127],

in welke laatste uitdrukking de evene en onevene ranggetallen-

telkens vier eenheden grooter worden. Voor deze som van koor-

den heeft men dus :

[2] - [3] + [6]- [7] + [10]- [1 1] -f enz.

tot +[126]— [127] = —/=—: = ISec'a.
[1] ZCos.^a

3°. Neemt men uit de formulen, die in het tweede gedeelte

van § 3 gebezigd zijn, alleen diegenen, welke tot de supple-

mentskoorden der l
ste groep behooren, dan verkrijgt men door

optelling

[l] 2 +[2] 2 +[4] 2 +[8]^+[16]^+[32]^+[64]^+[128] =16-*,
;

evenzoo vindt men dat de sommen van de vierkanten der koor-

den tot de 2de , 3de , en volgende groepen behoorende, respec-

tievelijk worden uitgedrukt door

16 — s
2 , 16 —

s

3 , 16 —

s

4 , enz.

Voor de som der vierkanten van al de supplementskoorden,

vindt men hieruit het vroeger gevondene getal 255 terug.

4°. Volgens de vergelijking (/) van § 6, is de som van al

de producten twee aan twee van de vierkanten der 128 sup-

plementskoorden 32131. Wordt dus het vierkant van het zoo-

even genoemde getal 255 met het dubbel van 32131 vermin-

derd, dan vindt men voor de som der vierde inagten van al

de supplementskoorden :

[l]* + [2]
4 +[3]4+[4]*+ [5]* +enz. tot^-[128] 4 =763.

5°. Herleidt men, door de formule [f][g] — [f—g] + [ƒ+#]»
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de 28 producten twee aan twee, die kunnen gevormd worden

uit de acht termen

[1], -[2], -[4], -[8], -[16], -[32], -[64], en -[128]

der eerste groep, dan vindt men, voor de som van die 28

producten,

— («, -f 2 S2 + S ;j + *6 + S8 + S9)
',

voegt men vervolgens het dubbel van deze som bij de waarde

16

—

slt die boven voor de som van de vierkanten der koor-

den van de eerste groep gevonden is, dan komt er, volgens de

eerste der vergelijkingen (f) van § 6,

5l
2=16— 3s

t
—4s2

— 2 (s3+ 56+s8+ *<>)•

Hierin behoeft men slechts de aanwijzende cijfers der letters

s telkens eene eenheid te verhoogen, om te vinden:

S2
2=16 352— 4*3 - 2 (*4+ s7+ *9+ M0),

$3*= 16- 3*3—4*4—.2 (s5+^8+ Siü+ s n)>

enz.

Telt men de alzoo verkregen waarden van de vierkanten

der zestien waarden (ö) bij elkander op, daarbij in het oog

houdende dat de som der zestien waarden (e) zelve gelijk aan de

eenheid is, dan verkrijgt men

5r+*22+*32 4" i<?4
2
H~ enz., tot -f-s, G

2 = 241,

ten aanzien van welk laatste getal het opmerkelijk is, dat het

juist de overmaat van 257 boven 16 is.

60. Uit [l] 2 — 2 + [2],[2]
2 =2+[4] en M 2 = 2 + [8]

ï

volgt door vermenigvuldiging:

[l]H2]* = 4+2[2]+2[4]+[2j[4] = 4+3[2]+2[4]+[6],

[1]W =*+2[2]+2[8]+[2][8] =4+2l2]+2[8]+[6]+[lÓ],

[2H4p = 4+2[4]+2[8]+[4][8] =4+3[4]+2[8]+[12] .

maakt men op deze wijze al de 28 producten twee aan twee

op van de vierkanten der koorden, die tot de eerste groep be-

lmoren, dan vindt men, voor de som van die 28 producten,

112 — 1 bsi — 2s2 .— (s3 + »ë -f- H + sg)

;

en trekt men dus verder het dubbel dezer som af van

\
[l]2+[2]2-(-[4]2+[8]2+[16]2+[32]9+[64]2+[128]2}2 = (16 — s,) 2

>
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dan verkrijgt men, na voor s
l

2 de- sub 5°. gevonden waarde

ingebragt te hebben,

[l]4+[2]4+[4]4+[8]^+[161^+L32]^+[64]^+[128]^ =48— 6*,.

Voor de som van de vierde magten der koorden tot de 2de
,

3de en volgende groepen behoorende heeft men evenzoo

48 — 5s
2 , 48 — 5s

3 ,
48— 5s

4 , enz.

en door dus al die sommen zamen te voegen, komt men, voor

de som van de vierde magten van al de 128 koorden, op het

reeds verkregen getal 763 terug.

7°. Zoo men het vierkant van de bekende som der zestien

waarden (0), dat is i, met de gevonden som 241 van hare

vierkanten vermindert, verkrijgt men — 240 voor de dubbele

som der producten twee aan twee van de zestien waarden (0).

De som dier producten is dus — 120, terwijl hun aantal

16X15 , . .

, en dus mist 120 is.

1X2
J

De bijgebragte bijzonderheden wijzen telkens nieuwe, en

min of meer zamengestelde betrekkingen van afhankelijkheid

tusschen de supplementskoorden van den 25 7 -hoek aan. Het

opsporen van meer zulke betrekkingen, wier aantal ik reeds in

§ 1 onnoemelijk groot heb genoemd, schijnt echter eene onuit-

puttelijke bron te zijn, zoodat ik mij tot de bovenstaande, die

onder den arbeid ongezocht te voorschijn traden, bepalen zal,

en alzoo dit onderwerp niet verder zal uitbreiden.

§ 17.

Ten slotte acht ik mij nog verpligt tot eene mededeeling,

waarmede men welligt zou kunnen beweren, dat ik had be-

hooren te beginnen. Vóór dat ik namelijk de beschouwing van

den 257-hoek met ernst ter hand nam, had het Naschrift mij-

ner vorige bijdrage aanleiding gegeven, dat ik, door den ge-

achten Heer Secretaris onzer natuurkundige Afdeeling, opmerk-

zaam gemaakt werd op het bestaan van een uitvoerig onder-

zoek omtrent dien veelhoek door richelot, opgenomen in het

9 de Deel van het Journaal van crelle (A°. 1832).

Maar eensdeels had ik toen dat boekdeeel niet tot mijne bc
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schikking; anderdeels had ik meermalen ondervonden, dat eenig

vindingsverraogen, .voor zoover mij dit eigen mogt zijn, eer be-

nadeeld dan bevoordeeld werd, indien ik bij een bepaald pro-

blema vooraf den arbeid van anderen raadpleegde. Dit noopte

mij, mijne beschouwing van den 257-hoek aan te vangen, en

kon het zijn te voltooijen, zonder van den arbeid van richelot

kennis te nemen; en zoo ontstond liet voorgaande opstel.

Toen mij nu, nadat dit voltooid was, het genoemde 9 (^e Deel

van crelle in handen kwam, berouwde het mij geenszins een

eigen gang gegaan te zijn. Immers, hoezeer het doel van

richelot eigenlijk geen ander dan het mijne was, vond ik in

zijn uitvoerigen arbeid (85 kwarto bladzijden met vele hoogst-

omslagtige formules en tabellen) geenerlei spoor van de eigen-

schappen of van de wortelgrootheden, die het mij gelukte in

een zoo merkelijk kleiner bestek aan te wijzen en uit te bren-

gen. Als éénig punt van overeenkomst, vond ik bij richelot

mijne getallenwaarden (0) van § 6 in zes decimalen terug (zie

crelle 9 e Deel, blz, 22 en 23), zonder dat het daar evenwel

blijkt, dat dit de sommen van groepen van acht koorden zijn.

Op grond van dit een en ander, vlei ik mij dat aan mijnen

arbeid geen ongunstig onthaal zal te beurt vallen. De inzage

van den arbeid van richelot noopt mij er nog eenige weinige

woorden bij te voegen, over de onbestaaubare 257 stemagtswor-

tels uit de eenheid.

Gelijk bekend is, bevat het voorste lid der vergelijking

X 257 — 1=0, behalve den factor X— 1, nog 128 tweede-

magtsfactoren, die allen begrepen zijn in den vorm

X 2 — ZZCos.ia + 1
3

waarin door i elk der getallen 3, 2, 3, enz. tot 128 voorgesteld

2tt
. .

wordt, terwijl wederom a = is. Dewijl
257 • .

2 Cos. ia = k{n— 2 i a) = [2 i]

is, kan men voor deze tweedemagtsfactoren schrijven

X»-[2i]X + l,

en door hen dan gelijk nul te stellen, vindt men voor X de

256 onbestaanbare waarden, die begrepen zijn in den vorm

VERSL. EN UBDUD. AFD. NATUÜKK 2^e REEK3, DEEL II. 3
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X=i{[3i]± V
/([2i]^-4)}

)

waarvoor, omdat [2i] 2 =2+[4i] is, oök geschreven kan

worden

X-i{[2i]±|/ ([4f)-8)>,
of wel

X= |{[8i]±|/-(8-[4<]')}.

Door dus hierin werkelijk voor z de getallen 1, 2, 3, enz.

tot 128 te substitueren, verkrijgt men, voor de 256 onbe-

staanbare 257 stemagtwortels uit de eenheid, de volgende vormen :

i l{[ 2 ]±l/-(2~[ 4])},

. . ) i{[ 4]±|/-(*-[ 8 ])},
vanz = l,tote= 32,...^ enz

H[64]±v/-(2-[128])} ;

i{[66]±v/-(2+[125])},
*{[«8]±|/—(• + ["!])}.

van 2= 33, tot i = 64,...;
enz.

H["8]±|/-(2 + [ 1 ])};

1{—[127]± l
/-(2 + [ 3 ])),

H-[185]±l/-(2 + [•?])},
vanz= 65,toU = 96, ...<

enz.

i{-[«5]±|/— (8+[187])} ;

{
i{-[68]±/-(«-[U6])},

• o,./- icc \ »{-[«!] ±l/-(8- [188])},
van ï = 97, tot t= 128..../

f
H-[l ]±l/-(2-[ 8])};

al welke vormen nu eeniglijk zijn uitgedrukt in de supplements-

koorden, waarvan in § 12 en § 13 is aangetoond, hoe zij al-

leen door het trekken van vierkantswortels kunnen worden

berekend.
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VAN DE HEEREN

A. H. VAN DER BOON MESCH en E. H. VON BAUMH1UER,

UITGEBUAGT IN DE GEWONE VERGADERING VAN

31 MAART 18CC.

Aan de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen is door Z. E. den Gouverneur-Generaal van

Nederlandsen Indië, Baron l. a. j. w. sloet, Lid der Akademie,

met eene missive, geteekend Buitenzorg 14 October 1865, toe-

gezonden een stuk ijzer, afkomstig van het meteoorijzer in den

Kraton van den Soesoehoenan van Soerakarta. Op zijn verzoek

heeft Z. E. daarvan een stuk ontvangen, en om dit te verkrij-

gen is, als gewoonlijk, om de geheele massa gedurende eenige

dagen vuur gestookt, totdat zij geheel gloeide. De hoeveelheid

bedraagt thans nog, naar gissing, één cubiek el. Van dit ijzer

werden door Z. H. en Hare Voorgangers gedeelten gegeven tot

het vervaardigen van wapenen, die daardoor eene bijzondere

waarde verkregen. Z, E. heeft bij dit ijzer tevens gevoegd de

vertaling van eene aanteekening, namens den Soesoehoenan ver-

strekt, van den volgenden inhoud :

Er waren vroeger twee meteoorsteenen in den Kraton te Soe-

rakarta, afkomstig van Prambanan.

Een daarvan is op verlangen van wijlen Z. H. den Soesoe-

hoenan pakoe-boewana ITI van Prambanan overgebragt tot vóór

3*



( 36 )

de deur van 's Vorsten gebouw Panëpèn, dat aan den westkant,

staat, op Zaturdag Pon den 22 Moeloed des jaars Djé 1710

(13 Februarij 1784),

Van dezen steen is niets meer overgebleven. De andere, en

wel de grootste dier steenen, is, op last van wijlen Z. H. den

Soesoehoenan pakoe- boewana IV, van Prambanan vervoerd tot

onder * een waringin-boom bij het gebouw van de gladak, dat

aan den oostkant staat, op Maandag Lëgi den 15 Roewah des

jaars Alip 1723 (12 Februarij 1797). — Op Dingsdag Wagé

den 4den Djoemadilakir des jaars Djimawal 1725 (13 Nov.

1798) is deze steen overgebragt onder een Lo-booin op het

erf vóór 's Vorsten gebouw pasowan pamagangan, en op Don-

derdag Kliwon den 12 den Rëdjëp des jaars Djimawal 178*3

(25 September 1806) tot vóór de deur van 's Vorsten gebouw

panëpèn.

Later is die steen, op verlangen van wijlen Z. H. den Soe-

soehoenan pakoe-boewana VIII, overgebragt naar de smederij

van den Kraton, doch volgens den Raden toemënggoeng wir-

jadiningrat heeft Z. H. de Soesoehoenan pakoe •boewana IX

het plan, om hem weder vóór de deur van hoogstdeszelfs pa-

nëpèn te laten plaatsen.

Verder verklaart de Raden toemënggoeng wtirjadiningrat,

van wijlen Raden atma wignja dipoera gehoord te hebben, dat,

volgens mondelinge overleveringen, de bewoners van Prambanan

en omliggende desas eens een lichtstraal uit de lucht naar

beneden hebben zien strijken, gevolgd door een donderend ge-

luid, waarop zij naar de oorzaak daarvan zoekende, den eerst-

genoemden meteoorsteen hebben gevonden ; — dat zij toen dit

voorval aan hunne bëkëls hebben bekend gemaakt, die het we-

der aan anderen verteld hebben, en het zoodoende van mond

tot mond is overgegaan, tot het eindelijk ter ooren van wijlen

Z. H. den Soesoehoenan pakoe-boewana III is gekomen.

Of deze overlevering ook op den nog aanwezigen meteoor-

steen betrekking heeft, is niet bekend.

Soerakarta, den ]4dcn September 1865.

De gezworen Translateur,

(gei.) WILKENS.
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liet bedoelde stuk ijzer had een gevvigt van 289,10 gram,

was vormloos, uitwendig zwartachtig gekleurd en oppervlakkig

eenigzins geoxydeerd, behalve de grootste, meer gelijke opper-

vlakte, die metaalglanzend was. Het inwendige gedeelte, dat vrij
i

zacht was, had in de breuk veel overeenkomst met het beste

Engelsche ijzer.

Het van de grootste en gelijkmatige oppervlakte afgenomen

gedeelte had 'een spec. gewigt van 7,4816 op 15° C. en was

zamensjesteld uit

IJzer 96,71

Nickel • 2,86

Sporen van Cobalt en Silicium en verlies . 0,43

100,00.

Uit een opzettelijk onderzoek van dit gedeelte naar zwavel,

phosphorus, arsenicum, koper en chromium bleek, dat deze

stoffen daarin niet aanwezig Waren.

Een ander gedeelte, dat een spec. gewigt had van 7,831 op

14° C. was zamengesteld uit

IJzer . 93,77

Nickel 5,91

Sporen van Cobalt, Silicium en Chromium . 0,32

100,00.

In een derde gedeelte bleek de verhouding tusschen ijzer en

nickel te zijn :

IJzer 94,95

Nickel . 4,83.

Dat die verhouding, tusschen ijzer en nickel, in de drie ont-

ledingen verschilt, kan geen verwondering baren,» daar ook dit

ijzer waarschijnlijk een mengsel is van zuiver ijzer met een

alliage van ijzer en nickel; welke meening ook daardoor beves-

tigd wordt, dat het eene gedeelte daarvan door een zuur sterker

wordt aangetast dan het andere, zooals blijkt uit de hier vol-
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gende afdrukken van vijf geëtste vlakten, van welke 1 en 2,

aan elkander evenwijdig, looclregt staan op de evenwijdige 3 en

4 en op het vlak 5 ;

1.

Daarenboven heeft men bij de analysen van meteoorijzer-

massa's steeds andere verhoudingen tusschen de twee genoemde

metalen gevonden, als men van hetzelfde stuk meer dan één

gedeelte aan de ontleding onderwierp.

Door het vijlen en zagen werd het ijzer zeer magnetisch,

zoodat het vijlsel in bundels zich er tegen aanhech'tte.

Uit dit onderzoek is voldingend gebleken, dat het onderzochte

stuk ijzer meteoorijzer is.

Wij hebben alzoo de eer voor te stellen, om den beleef-

den dank der Vergadering voor deze toezending aan Z. E.

den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, den Heer Ba-

ron sloet, te betuigen.
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OMTRENT DE MAATREGELEN" VAN REGERINGSWEGE TE NEMEN

TEGEN DE TRICHINOSE,
ÜITGEKRAGT IN DE VERGADERING DER KONINKLIJKE AKADEMIE

(AFDEELING NATUURKUNDE) VAN DEN 27SÏBN APRIL 1866.

De ondergeteekenden, in de laatste Vergadering van de Ko-

ninklijke Akademie van Wetenschappen uitgenoodigd tot het

geven van een praeadvies omtrent hetgeen de Afdeeling van

Natuurkunde zou behooren te antwoorden op de tot haar door

de hooge Kegering gerigte vraag: naar de maatregelen, die zou-

den behooren voorbereid en genomen te worden, ten einde Tri-

chinen-houdend vleesch uit Nederland te weren, hebben de eer

u bij dezen het resultaat hunner nasporingen en overwegingen

mede te deelen.

Vooraf echter veroorloven zij zich ééne opmerking. Doordien

de Eegering van de onderstelling uitgaat, dat bovenbedoelde

maatregelen behooren gegrond te zijn op eene naauwkeurige hen-

nis van de wijze van verspreiding der ziekte en van de midde-

len tot onderzoek van de voorwerpen, door welke zij zioh voort'

plant, tracht zij wel is waar het vraagstuk eenigzins op we-

tenschappelijk terrein te brengen ; maar in weerwil daarvan

komt het uwer Commissie voor, dat het antwoord op die vraag

meer van administrativen en staathuishoudkundigen aard be-

hoort te zijn, en minder bij de Akademie, die zich bij voorkeur

met zuiver wetenschappelijke onderwerpen bezig houdt, dan wel

bij de Heeren Inspecteurs van de Geneeskundige dienst hare

beantwoording behoort te vinden. Voor de juistheid dier mee-

ning pleit ook de consideratie der Eegering, dat eene naauiv-

keurige kennis van den handel, die in varkensvleesch met na-
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hur'tge rijken, vooral met Duiisckland, gedreven wordt, den waar"

borg moet leveren, dat de voorgestelde maatregelen den handel

niet te zeer zullen belemmeren. •

Ofschoon er geen noodzakelijke grond bestaat otn eene derge-

selijke kennis bij de Akademie te onderstellen, zoo heeft uwe

Commissie toch gemeend, dat de Akademie zich niet geheel aan

de haar opgedragen taak behoeft te onttrekken, en der Eegering

althans kan mededeelen : wat de wetenschap omtrent de ver-

spreiding der ziekte en omtrent de middelen tot onderzoek van

de voorwerpen, waardoor zij zich voortplant, geleerd heeft;

terwijl zij haar ook de mededeeling der middelen niet behoeft

te onthouden, die tot wering van de Trichinen-ziekte gebezigd

kunnen worden.

Omtrent de bepaalde keuze van deze laatste zoude echter

haar oordeel aan dat der Heeren Inspecteurs van de Genees-

kundige dienst onderworpen moeten worden. Dezen toch zijn

volgens de wet van 1 Junij 1865 geroepen, den staat der

volksgezondheid te onderzoeken en, waar noodig, de mid-

delen tot verbetering aan te wijzen en te bevorderen (art. 1).

Dientengevolge zijn zij ook verpligt, zich persoonlijk bekend te

maken met den aard van elke de volksgezondheid bedreigende

of eene buitengewone sterfte veroorzakende ziekte, en met de

bevoegde autoriteiten en geneeskundigen de daartegen noodige

maatregelen te beramen (art. 16).

Zeker is het, dat de zaak in hooge mate de aandacht der

Regering verdieut. De epidemiën van den laatsten tijd hebben

in het Noordelijke Duitschland zulke droevige gevolgen gehad,

dat de Regering weldoet, bij tij ds de noodige voorzorgmaatre-

gelen te nemen en het publiek door voorlichting in staat te

stellen zich voor de Trichinose te vrijwaren.

Onder die epidemiën verdienen vooral genoemd te worden :

twee op het eiland Rügen, elke van 10 a 20 aangetasten; te

Maagdeburg eene, die zich over verscheidene jaren uitstrekte

en circa 300 personen aantastte; in Plauen eene van 20 lijders

waarvan 1 stierf; in het Anhaltsche eene van 40 lijders, die

allen in genezing overgingen ; in Blankenburg eene, waarbij Dr.

scholz 270 jagers van het Brunswijksche jagerbataillon be-

handelde, en 2 lijders zag sterven; te Calbe aan de Saaie, eene
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van 38 personen, die voor 8 hunner doodelijk was; te Burg bij

Maagdenburg eene, waarbij men 50 zieken en 10 dooden telde;

in Quedlinburg eene van 9 personen met 1 doode, eene andere

op deze zelfde plaats, gedurende welke 120 personen ziek

werden en 2 stierven; te Hettstadt eene, die eene sterfte van

27 op 158 zieken opleverde. De ergste echter (om van vroe-

gere epidemiën, waarvan de diagnose eerst a posteriori gemaakt

is, en van een aantal meer of min geïsoleerde ziektegevallen

niet te spreken) is die te Hedersleben geweest. Dit plaatsje

telt slechts 2000 inwoners, van welke 350—400 ziek werden

en 102 stierven.

Welke de ziekteverschijnselen zijn, waardoor de Trichinose

zich openbaart, behoeven wij hier thans niet te onderzoeken.

Ook de natuurlijke geschiedenis der Trichinen of haarwormen

vereischt hier geen e breedvoerige uiteenzetting. Dit echter moe-

ten wij doen opmerken, dat hare voortplanting door eijeren ge-

schiedt, die echter niet naar buiten worden gevoerd, maar in

het moederdier blijven, zoodat dit levende jongen ter wereld

brengt.

De darmen van het varken of van eenig ander dier zijn

hare bakermat. Van daar begint zij als darmtrichine hare

zwerftogten, door de darmwanden heenborende en zet die tot

de verst verwijderde deelen, maar steeds zooveel mogelijk in

het spierweefsel, voort, totdat zij zich in ditzelfde spierweef-

sel vestigt en zich, na eenigen tijd eerst met een vliezig en

doorschijnend, later door kalkafzettingen troebel en bijna on-

doorschijnend hulsel, zakje of kapsel omgeeft. In dezen vorm

kan men haar spiertric/dne noemen. Als zij later met het spier-

weefsel in de darmen geraakt is, valt haar hulsel spoedig af,

Het dier beweegt zich nu weer vrij in het darmslij in en is

weldra 5 of 6 maal grooter geworden. Het mannelijk individu,

'twelk volgens «r. vogel kort na de voederingsproeven in aan-

tal bijna gelijk staat met het wijfje, maar spoedig na den

coitus te gronde gaat (waarin weiligt het gevoelen van anderen

zijne verklaring vindt dat de mannetjes minder talrijk zouden

zijn dan de wijfjes) is ook veel kleiner. Daarin en in de ver-

bazende vruchtbaarheid der wijfjes is de oorzaak van hare bui-

tengewone vermenigvuldiging gelegen. Prof. lEuckarï toch



( 42 )

heeft berekend, dat in een lood (ongeveer 15 wigtjes) matig

met Trichinen voorzien vleesch ongeveer 40000 van deze in-

dividu's gezeteld kunnen zijn. Neemt men nu met Prof. leu-

ckart aan, dat -^ daarvan tot het mannelijke geslacht behoort

en dat van de 36000 wijfjes elk 60 jongen in zich bevat,

dan kunnen door een lood vleesch 2160000 trichinen in het

organisme gebragt worden.

Dat zulk een verbazend heirleger van parasiten in staat moet

zijn belangrijke stoornissen in het organisme teweeg te bren-

gen, behoeft zeker geen betoog.

Het is derhalve van gewigt te onderzoeken met küchen-

meister, virchow, leuckart, enz. op welke wijze die vreemde

gasten ontstaan en in het menschelijk organisme binnensluipen.

Van welk dier zij hunnen oorsprong ontleenen is tot dus

verre niet met zekerheid bekend. Met eenige waarschijnlijkheid

mag men met küchenmeister, virchow, leuckart en anderen

aannemen, dat de trichine spiralis de jeugdige toestand eener

nematode is, die men echter in haren verder ontwikkelden vorm

nog niet kent. Evenmin is hare geographische verspreiding

naauwkeurig na te gaan. Dit weet men wel, dat zij in de

katten, ratten, muizen, in de mollen, in de konijnen, in den

vos en andere zoogdieren, maar vooral in het varken voorko-

men en *dat de trichinen, die in den mensch gevonden wer-

den, aan het gebruik van het vleesch van het varken haren

oorsprong te danken hadden. De vraag ligt dus voor de hand,

of het voedsel van het varken -soms tot haar ontstaan aanlei-

ding kan geven. Met het oog daarop heeft men gemeend worm-

stekige rapen en knollen verdacht te moeten houden. Intus-

schen heeft een nader onderzoek dit vermoeden niet bevestigd.

Het bleek toch, dat de kleine wormpjes (anguillulae) die in rapen

en knollen gevonden worden, geheel anders gebouwd zijn en

eijeren leggen, oviparae zijn, terwijl de trichinen levende jongen

ter wereld brengen, viviparae zijn.

Voorts meende men dat de aard- of regenworm den varkens

de trichinen zou kunnen aanbrengen. Maar het in een hulsel

besloten wormpje, dat men in dat dier vindt, is veel kleiner en

van een ander maaksel, en schijnt ook tot de zoogenaamde

anguillulae gerekend te moeten worden. Ook in den mol heeft
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men den oorsprong gezocht; maar de worm, die daarin voor-

komt, bleek wederom van trichinen geheel in maaksel te ver-

schillen. Ook werden twee konijnen met het vleesch van nema-

toden bevattende mollen gevoed, zonder dat daardoor trichinen

bij hen ontwikkeld werden.

Hoe het zij, tot dusverre hebben de wetenschappelijke na-

sporingen niets anders geleerd, dan dat 3e varkens door het

nuttigen van trichinenhoudend vleesch zelven trichineus zijn

geworden. Te dezen opzigte nu liggen ratten, in mindere mate

ook muizen, onder zware verdenking, van de oorzaak hunner

infectie te zijn. Vier ratten toch in de buurt van de stallen,

waarin de varkens waren die men aan een onderzoek onder-

wierp, bleken eenen grooten overvloed van trichinen te hebben.

De infectie dier ratten was vermoedelijk aan twee konijnen te

wijten, die door haar opgevreten waren.

Hoe rijk het spiervleesch van ratten van trichinen voorzien

kan zijn, blijkt daaruit, dat pettenkofer en probstmayer eens

in een stukje van den masseter van een e opzettelijk getrichini-

seerde rat, van 41 milligram, niet minder dan 468 a 477 stuks

vonden.

Nu is het bekend dat varkens omnivoren zijn, dat zij zich

met allerlei dierlijke en plantaardige zelfstandigheden voeden,

en bepaaldelijk weet men, dat zij doode ratten geenszins ver-

smaden. In de excrementen van een varken, dat eene trichi-

neuse rat verslonden had, vond men darmtrichinen terug. De

dood volgde na 17 dagen, en toen nog vond men in het dier

eene ontzettende menigte darmtrichinen, maar nog weinige spier-

trichinen.

Professor wedl te Weenen onderzocht voorts 35 ratten uit

verschillende streken dier stad, en vond bij 2 van de 7, die

uit de vilderij afkomstig waren, trichinen. Dat er slechts zoo

weinige in waren, meende hij aan de jeugd der ratten te moe-

ten toeschrijven. Yóór hem hebben gerlach, leisering, adam,

probstmayer en anderen het veelvuldig voorkomen van Tri-

chinen in ratten vermeld, alsmede aangetoond of vermoed dat

deze dikwerf door varkens • gevreten werden.

Van nog meer practisch belang dan den oorsprong te ken-

nen, is het te weten of er ook karakteristieke teekenen zijn,
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waaraan men bij het levende varken herkennen kan, dat het

Trichinen bevat of aan de Trichinenziekte (Trichiniasis of lie-

ver nog Trichinosis) lijdende is. Door Dr. kühn zijn met dat

doel voor oogen onderscheidene proeven genomen. Vijf varkens

werden door hem met Trichinen-houdend vleesch gevoed. Eer3t

nadat zij belangrijke hoeveelheden en wel herhaaldelijk daarvan

genuttigd hadden, vertoonden de varkens eenige ziekteverschijn-

selen. Zij waren echter weinig in het oog vallend en geenszins

gelijk bij de verschillende dieren. Bij eene oppervlakkige be-

schouwing kon men ze ter naauwernood herkennen. Allen ver-

toonden minder eetlust. Vermagering vond in het geheel niet

of slechts in geringe mate plaats. Bij één varken trad stijf-

heid en verlamming op, doch eerst na rijkelijke infectie. Schor-

heid van de stem werd niet gehoord. Slechts één varken had

koorts met versnelden pols, pijn bij drukking van de spieren en

het kroop weg in het stroo.

Neemt men nu in aanmerking, dat deze dieren opzettelijk

met Trichinen-houdend vleesch gevoed waren, en dat dus hier

de overbrenging der Trichinen veel rijkelijker was dan zulks bij

zelf-infectie ooit plaats vindt, en dat desniettegenstaande de ver-

schijnselen zoo gering waren, dan komt men tot het besluit

:

dat er eigenlijk geene voldoende karakteristieke verschijnselen

bestaan, waaruit men de aanwezigheid der Trichinen in het

varken kan opmaken, en dat deze parasiten niet alleen in kleine,

maar zelfs in groote hoeveelheid aanwezig kunnen zijn, zonder

in het oogloopende stoornissen teweeg te brengen.

Hoe ligt men zich in de diagnose vergissen kan, blijkt uit

hetgeen kühn vermeldt, dat men namelijk bij twee varkens,

die bovenstaande verschijnselen vertoonden, en die derhalve, als

van Trichinose verdacht, onder toezigt der politie gehouden

waren, na den dood in een groot aantal praeparaten geene

enkele Trichine ontdekken kon. Zij waren trouwens aan rheu-

matismus overleden, bij welke ziekte, meer nog dan bij de

Trichinose, eenige der bovengenoemde verschijnselen gevonden

worden.

Ook de veeartsenijkundige probsïmayer komt, met het oog

op deze en nog andere overwegingen, tot het besluit: dat de

ziekteverschijnselen der Trichinose bij levende dieren, met name
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bij liet varken, in het geheel niet kenmerkend zijn o in eene

zekere diagnose toe te laten. De vatbaarheid voor Trichinen

-

infeclie, schijnt noch van het ras, noch van den leeftijd, noch

van het geslacht afhankelijk te zijn. Ook oefent de Trichinose

noch plotseling noch op den duur eenigen in het oogvallenden

invloed op de ligchamelijke ontwikkeling en mesting der var-

kens uit. Slechts één middel wordt er dus gevonden, waardoor

men zich zekerheid .omtrent de aanwezigheid der Trichinen in

het levende varken verschaffen kan, en wel, indien men door-

middel van een boortje of harpoentje een 'klein stukje vleescli

uit hun lijf rukt en daarin door het microscoop de Trieb ine ont-

dekt. Die proef moet echter zoowel met het vleesch uit de eene

als uit de andere ligchaamshelft genomen worden, bij voorkeur

met het vleesch uit den nek, boven de lendenwervelen, van

het kruis, digt bij den wortel van den staart, van het schou-

derblad, van de vóórdij en van den achter- boven- en onder-

poot, welligt ook van de tong en van enkele aangezigtsspieren,

zooals van den masseter. Het is toch op deze plaatsen, dat de

Trichinen bij voorkeur voorkomen, terwijl men ze daarenboven in

het gedoocle varken voornamelijk in het middenrif en de tus-

schenribbige spieren, in die van het strottenhoofd en in de

oogspieren kan vinden.

Het minst vond kühn ze in de ruggespieren. In de hart-

spier worden zij slechts zelden aangetroffen. Probstmayer ver-

klaart, ze in het hart van eene rat, en wel in vrijen toestand,

gevonden te hebben. In het vet, het spek, de lever, de hersenen

en in de nieren konden zij tot dusverre niet opgespoord worden.

Vindt men nu in eenige spier reeds weinige, dan heeft men

allen grond er in het geheele dier verscheidene en wel vele te ver-

moeden. Zij komen daarenboven in verschillende gedeelten der

spieren in zeer uiteenloopende hoeveelheid voor. Het meest vindt

men ze bij de aanhechting der spieren digt bij den overgang

in de pezen. Van daar ontleene men ook doorgaans de praepa-

raten, die men aan eën microscopisch onderzoek wil onder-

werpen.

Ofschoon men omtrent het aantal praeparaten geen stelligen

regel geven kan, zoo raadt kühn toch ten minsten 5 praeparaten

van' 6— 8 van die spieren te maken, waarin de Trichine bij



( « )

voorkeur zich ophoudt. Als men dat niet gedaan heeft, meent

hij, en teregt, dat men geenerlei grond heeft omtrent de af-

wezigheid der Trichinen eene stellige uitspraak te doen. Eén

positief feit toch bewijst meer voor de aanwezigheid dan een

groot aantal negatieve resultaten voor de afwezigheid.

Bij de waardeering van dat positieve feit neme men zich ech-

ter wederom voor vergissing in acht. In het varkensvleesch toch

komen soms ligchaampjes voor, kalkaardige concrementen, die

aan Trichinen doen denken, maar zoogenaamde Raineijsclie of

Mischersche ligchaampjes zijn, die door sommigen voor een

cryptogaam, en wel Cynchitrium Miscberianum gehouden wor-

den. Of deze wel nadeelig voor het organisme van het varken

of van den mensch kunnen zijn, is tot nog toe niet uitge-

maakt.

Hebben wij dan nu gezien waar de Trichinen bij voorkeur

voorkomen, en door welke middelen hare aanwezigheid aange-

toond kan worden, thans blijft ons de vraag te beantwoorden

omtrent de voorwerpen, waardoor de Trichine zich het meest

verspreidt.

Die voorwerpen zijn althans het varkensvleesch zelf, dat is

het spierweefsel van het varken. Tot dus verre heeft het onder-

zoek in geen zijner andere weefselen Trichinen aan het licht

gebragt, en de mensch heeft zich tot dus verre langs geen

anderen weg dan door het eten van Trichinen-houdend var-

kensvleesch de Trichinose op den hals gehaald. De feiten van

Trichineus kalfs- en rund-vleesch zijn voor als nog niet ge-

noeg bevestigd.

De gevolgtrekking ligt dus voor de hand, dat raauw var-

kensvleesch in de eerste plaats in staat moet zijn de Trichi-

nenziekte voort te planten, en daaruit moet geleidelijk de vraag

volgen: of er geene middelen bestaan, om door bereiding van

het varkensvleesch het gevaar der Trichinose af te wenden.

Om een afdoend antwoord op deze vraag te erlangen, heeft

men met koken, braden, zouten, rooken, enz., proeven geno-

men. Een jong. varken werd met Trichineus vleesch gevoed, dat

1 uur en 39 min. gekookt was. Na de slagting vertoonde het

spiertrichinen, alhoewel in geringe hoeveelheid. Een ander jong

varken kreeg Trichinen-houdend vleesch, dat '2 uren 15 min.
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gekookt was. In 270 praeparaten daarvan gemaakt vond men

slechts ééne Trichine. Zoogenaamde Meischklösse (een soort van

gehakt) werden op de gewone wijze 18 min. gebraden. Bij het

doorsnijden vertoonden zij binnen in slechts eene flaauwe

roodachtige tint. Aan. een jong varken werd hiervan te vre-

ten gegeven, en dit vertoonde later in 270 praeparaten 224

Trichinen. Trichineuse carbonaden werden 15 min. lang gebra-

den; op geenerlei wijze kon men er Trichinen in ontdekken,

niettegenstaande 270 praeparaten daarvan onderzocht werden. Van

een vóórhammetje, 1 uur en 32 min. lang gebraden, hetwelk

bij het doorsnijden van binnen nog rood was en bloedsporen

vertoonde, werd aan een varken te vreten gegeven, bij hetwelk

men na den dood in 270 praeparaten 14 Trichinen vond. In

evenveel praeparaten van een ander varken, dat van het andere

vóórhammetje genoten had, maar hetwelk 2 uren 30 min. lang

gebraden was, zoodat alle sporen van bloedige roodheid ver-

dwenen waren, vond men in 270 praeparaten geene enkele

Trichine. Na voedering met eene Trichinen-houdende bloedworst

vond kühn in 270 praeparaten slechts ééne Trichine. In het-

zelfde aantal praeparaten van gerookte vleeschworst, zwoertworst,

pekelvleesch, en van een ham die 10 dagen lang, en van een

andere ham die 22 dagen lang gerookt was, kreeg hij het-,

zelfde negatieve resultaat.

De toestand der Trichinen, zooals zij in de praeparaten van

gekookt of op andere wijze bereid vleesch gevonden worden,

levert geenerlei zekeren maatstaf voor de mate van hare scha-

delijkheid. Wel schijnt het uit de proeven van kühn en ande-

ren te blijken, dat darmtrichinen, evenals de jonge spiertri-

chinen, wier geslachtsleven nog niet ontwikkeld is, geheel in

de maag gedigereerd kunnen worden; maar hieruit zou nog

geenszins afgeleid mogen worden, dat niet alle Trichinemhoudend

vleesch volstrekt te ontraden zij. De proeven van fjedler,

haubner, leisering, küchenmeister en anderen toch hebben

bewezen, dat de levenstaaiheid der Trichinen verbazend groot is,

zoodat zij alleen door eene temperatuur van 65° C. gedood

kunnen worden (Küpprecht houdt zelfs 75° voor noodzake-

lijk), voorts door pekelen gedurende verscheidene weken, of door

heete rooking gedurende verscheidene dagen (de proeven aan
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de artsenijschool te Dresden genomen, toonden dat heete roo-

king van worst gedurende 24 uren in staat was de Trichinen

te dooden). Zijn zij niet volkomen gedood, dan heeft men geene

zekerheid dat zij zich niet in het organisme ontwikkelen en

voortplanten, en heeft de Trichine zich eens in den mensch

ontwikkeld, en is zij in zijne spieren doorgedrongen, dan heeft

de kunst tot nog toe geen zeker middel gevonden om haar te

dooden, den loop der Trichinose te stuiten en hare nadeelige

gevolgen te voorkomen of weg te nemen ; alhoewel de proeven

met acid. picronitricum en vooral met benzin en andere midde-

len genomen wel verdienen voortgezet te worden.

Het zekerste middel om zich tegen de Trichinose te vrijwa-

ren, zou zeker in de algeheele afschaffing van het gebruik van

varkensvleesch gelegen zijn. Doch een ieder gevoelt de volsla-

gen onmogelijkheid van zulk een radicalen maatregel, waarvan

de oeconomische gevolgen niet te berekenen zouden zijn. Men

heeft derhalve naar andere middelen van voorzorg omgezien en

onder anderen voorgesteld, de varkens bij hunnen invoer aan eene

quarantaine te onderwerpen. Daar echter de tijd geheel onbe-

paald is, waarin de Trichinose zich bij het varken kan ontwik-

kelen, daar voorts de karakteristieke teekenen voor de aanwe-

zigheid van Trichinose en -Trichinen niet duidelijk genoeg on-

derscheiden kunnen worden, ja, daar zelfs de gezondheid en de

vetwording er niet altijd door belemmerd worden, zoo blijkt

ook deze maatregel, behalve dat hij tot groot ongerief voor den

handel zou strekken, niet voldoende te zijn en niet in toe-

passing gebragt te moeten worden.

Yirchow en anderen hebben daarom op de vleeschschouwing

als op het meest afdoende middel gewezen. Die vleeschschou-

wing zou óf imperatief, door de Regering geboden, kunnen zijn,

zooals zij te Maagdeburg, Brunswijk, Calbe, Dessau enz. is

ingevoerd, of zij zou eene vrijwillige, door de geïnteresseerden

georganiseerde, kunnen zijn.

Bij de eerste zou noch door den vleeschhouwer, noch door

iemand anders varkensvleesch verkocht mogen worden, hetzij

versch of in bereiden toestand, tenzij het van het waarmerk der

bevoegde autoriteit voorzien was.

Doch ook deze maatregel lijdt aan onoverkomelijke bezwaren,
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die door Prof. wedl te Weenen met klem en nadruk in de

vergadering der Geneeskundigen aldaar ontwikkeld zijn. In de

eerste plaats toch zou hij verbazend veel tijd en geld kosten.

Wel is waar beweert virchow, dat men zich in 10 min. tijds

van de aanwezigheid van Trichinen door het microscoop zou

kunnen vergewissen. Dat moge waar zijn, als de Trichinen in

grooten getale aanwezig zijn, zoodat men ze bijna in elk

praeparaat, genomen uit een der aangewezen spieren, vinden

kan. Is dat niet het geval, en moet men soms verscheidene prae-

paraten van elke spier maken, dan zal dat onderzoek ook na-

tuurlijk vrij wat meer tijd vereischen. Men bedenke daarenbo-

ven dat «spontaan Trichineus geworden varkens alligt minder

Trichinen zullen bevatten dan kunstmatig en opzettelijk getri-

chiniseerde en gehypertrichiniseerde, en dat men dus, om zeker-

heid te erlangen en niet te spoedig uit eenige negatieve proeven

een besluit te trekken, verscheidene praeparaten zal moeten maken.

Om de waarheid van dat 'bezwaar te beseffen, verneme men wat

kühn ons daaromtrent leert. In het eenige spontaan trichineuse

varken, dat hem tot onderzoek gegeven was, vond hij slechts

in 5 praeparaatjes van de 15, die hij uit het middenrif ge-

maakt had, Trichinen, terwijl zij in de 10 andere niet te ont-

dekken waren. Van de 15 praeparaten uit de tusschenribbige

spieren waren er slechts twee (en wel het 12 e en 15 e prae-

paraat) waarin hij ééne enkele Trichine kon vinden. De 13

overige waren er geheel vrij van. In 15 praeparaten van de

buigspieren van den voorpoot werden slechts 4 Trichinen-houdend

gevonden. Elk daarvan bevatte slechts 1 of 2 Trichinen. Van

de 45 praeparaten leverden dus 11 Trichinen op en in 34

werden zij niet gevonden. Bij het onderzoek van de strekspie-

ren van den achterpoot leverde het onderzoek aan kühn eerst

in het 39 ste praeparaat ééne Trichine, in het 40 ste en 41 ste

waren er geene, in het 4£ ste ééne, in het. 43 ste twee, in het

44 8te drie, in het 45 ste ééne.

Men ziet hieruit 1°. dat er voor zulke nasporingen soms

wel een of zelfs meer uren gevorderd worden en 2°. dat

men vrij wat negatieve resultaten kan verkregen hebben, zonder

het regt te hebben tot de Trichineloosheid van het varken te

besluiten.

VBR8L. EN MEDKI), API). NATHPük. ?de REEKS. DEEL II- 4
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Mogt dan ook al in kleinere plaatsen de vleeschschouwing

uitvoerbaar zijn en nuttig werken, als zij trouw ten uitvoer

gelegd en niet door den sluikhandel en op andere wijze ont-

doken wordt, voor grooter steden en voor het platte land is

zij ten eeneninale onuitvoerbaar. Voor het laatste is de noodige

controle niet vol te houden, als men bedenkt dat de landbou-

wer niet alleen geen aangebragt en hoe dan ook bereid var-

kensvleesch zou mogen gebruiken, dat niet met het noodige

waarmerk voorzien was, maar zelfs geen varken zou mogen

slagten en eten, zonder dat het vleesch eerst gekeurd», was. En

neemt men voor de groote steden het zeer groot aantal varkens

in aanmerking, dat aldaar jaarlijks geslagt en geconsumeerd

wordt, dan zal men de onuitvoerbaarheid van dien maatregel

eveneens moeten erkennen. Hoe groot het getal varkens is dat

voor de consumptie in onze grootere steden geslagt wordt, is

ons niet met zekerheid bekend, doch. wij kunnen niet uitgaan

van hetgeen kühn tot grondslag zijner berekening heeft geno-

men, namelijk dat te Berlijn en te Weenen, hetwelk, volgens

hem, meer dan 100000 jaarlijks bedraagt. Rekent men nu dat

van elk varken 6 of 8 spieren, en van elke spier 5 praepa-

raten onderzocht werden, hetgeen bij de betrekkelijke zeldzaam-

heid van Trichineus vleesch wel noodig zal zijn, dan zou men

dus jaarlijks 3 a 4 millioen praeparaten te onderzoeken hebben,

hetgeen per dag van 8— 10,000 praeparaten zou uitmaken.

Meer dan 60 individu's zouden zich dagelijks 8 uren met dit

onderzoek moeten bezighouden, indien men aannam, dat zij elk

20 praeparaten in het uur konden maken en onderzoeken.

Voor Amsterdam, alwaar, volgens ingewonnen berigten, ongeveer

21000 varkens jaarlijks geslagt worden, zouden dagelijks on-

geveer 23000 praeparaten gemaakt moeten worden, waarmede

zich dus op bovenstaande wijze 14 individu's zouden moeten

bezighouden. Op zich zelf is dat reeds onuitvoerbaar, en wordt

het nog meer, als men de verbazende kosten berekent, die dat

onderzoek na zich zou slepen, en als men bedenkt dat de vleesch-

schouwing zich niet alleen tot het versch geslagte vleesch zou

mogen bepalen, maar zich ook over het van elders aangebragte

varkensvleesch, de hammen, worst enz. zou behooren uit te

strekken, waardoor de werkzaamheden van de vleeschschouwing
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nog omvangrijker en onuitvoerbaarder zouden worden. En toch,

geschiedt de vleeschschouwing niet met de vereischte naauw-

keurigheid, dan kan zij niet goed zijn en onmogelijk genoeg-

zame waarborgen voor de gezondheid opleveren En doet zij dat

niet, dan misleidt zij het publiek, dat zich door die gewaande

zekerheid ligtelijk zou laten verlokken de andere maatregelen

van voorzorg niet te nemen, die in de deugdelijke bereiding

van het vleesch gelegen zijn.

Wanneer dan nu op bovenstaande gronden de vleeschschou-

wing op .last der Eegering niet wel aanbevolen kan worden,

blijft er voor haar niet anders te doen over, dan :

1°. Zoodanige maatregelen te nemen, waardoor de vrijwillige

vleeschschouwing bevorderd kan worden, en

2°. het publiek behoorlijk voor te lichten, omtrent hetgeen

het doen en laten moet ten einde

a zoowel van de varkens, als

b van de menschen de Trichinose verwijderd te houden.

Wat N\ 1. betreft, gaarne verklaart uwe Commissie met den

handel, in varkens niet genoegzaam bekend te zijn, om stellic;

te beslissen, in de eerste plaats, of de bepaling door Dr. roll

voorgesteld in aanmerking zou kunnen komen: dat elke ver-

kooper van een varken gedurende eenigen tijd, b. v. 14 da-

gen, voor de Trichinenloosheid moet instaan. Waar dan eenige

twijfel bestaat, zoude men zich door harpoeneering en micro-

scopisch onderzoek eenige meerdere zekerheid kunnen verschaffen.

In de tweede plaats zoude de regering het verkoopen van

geconstateerd Trichineus vleesch door eene zware geldboete kun-

nen straffen en op die wijze de verkoopers van varkensvleesch

zijdelings kunnen nopen tot behoorlijk microscopisch onderzoek,

ten einde zij aan hunne bevreesde kalanten de noodige gerust-

stelling kunnen geven, terwijl de met voorbedachten rade ge-

schiede verkoop van Trichineus vleesch, d. i. van zulk vleesch,

waarvan de .verkooper zelf wist dat het Trichinen bevatte, nog

strenger, gestraft zou behooren te worden.

Ten einde dit laatste te voorkomen zou het voorschrift streng

gehandhaafd moeten worden, dat alle Trichineus bevonden var-

kensvleesch diep begraven of nog liever verbrand moet worden.

Mogten wij ook al daar zoo even de bezwaren tegen eene

4*
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door de Regering bevolene vleescbschouwing als zoo overwegend

geacht hebben, dat wij geene vrijheid vonden haar in het al-

gemeen, en vooral met het oog op de grootere steden, regtstreeks

aan te bevelen, toch zoude welligt hetzelfde doel zijdelings be-

reikt kunnen worden, indien namelijk, zooals in Duitschland

op sommige plaatsen geschiedt, wekelijks in de nieuwsbladen

geannonceerd werd, welke varkensslagers en verkoopers *ran ham

en ander varkensvleesch hunne waar geregeld laten keuren. Die

keuring zou dan door als zoodanig beëedigde personen ten koste

van de verkoopers kunnen geschieden. Al het door hen ge-

keurde vleesch zou met hun waarmerk voorzien moeten worden.

Op die wijze zouden de verbruikers meerdere zekerheid kunnen

erlangen, dat zij geen Trichineus vleesch te eten kregen en zou-

den de verkoopers zijdelings genoopt worden, hunne koopwaren

behoorlijk te doen onderzoeken.

Onder de voorzorgmaatregelen, die de Regering verder zou

kunnen nemen, verdient de waarschuwing aan alle varkenshou-

ders bij wijze van publicatie te geven, om de noodige reinheid

voor de varkens in acht te nemen en bij de voedering zooveel

doenlijk toe te zien, dat zij geene levende of doode ratten,

noch krengen van andere dieren, geene uitwerpselen, enz., kun-

nen vreten, terwijl eindelijk, met het oog op de menschen, van

Regeringswege voor het gebruik van Trichineus vleesch gewaar-

schuwd en het publiek aangemaand behoort te worden, om lie-

ver geen of althans geen ander raauw varkensvleesch te nutti-

gen, dan hetwelk behoorlijk microscopisch onderzocht en vrij

van Trichinen bevondeu is en het andere zoo door koking en

brading bij eene temperatuur van ruim 65 tot 75° C of door

heete rooking, gedurende eenige dagen toe te bereiden, dat

alle bloedige roodheid verdwenen is, en de eventuele Trichinen

zoo zeker gedood zijn dat elke vrees voor infectie en verdere

Trichinose noodeloos wordt.

Amsterdam, 20 April 1866.

G. E. V. SCHNEEVOOGT.
A. W. M. YAN HASSELT.
P. HARTING.



DE PIPERACEIS NOVAE HOLLANDIAE.

RCRIP8IT

F. A. « Mlqi'EL.

Quum elapsis 25 annis Piperacearum ordinera pertractare in-

ceperim, nou solum specierum cognitionem tnagis accuratam sed

id etiam tentavi ut uumerosissimas species easque inter se per-

quam discrepantes in genera certa characteribus essentialibus de-

finita et habitu confirmata colligerem atque genera ipsa per

tribus et subtribus naturaliter disponerem. Idem eodem tem-

pore felicissimo cum successu moliebatur b. kunth; et ad eas-

dem propemodum conclusiones nos ambo pervenisse, equidem

haud mirandurn, quum vasti ordinis sectiones et greges a na-

tura luculenter indicatae sint.— In sedificio ita exstructo, labente

tempore, detectis speciebus numerosis structurae variationes antea

incognitas proferentibus, multa mutanda et corrigenda fuisse,

facile intelligitur. Plura ipse iam * mutavi, v. c. quum spe-

cies brasilienses aliasve describerem, sed plura adhuc mutanda

esse, tam in generum quorundam quam in specierum definitione,

adeo mihi persuasum erat, ut quum cl. a. decandolle me ro-

garet ut hunc Ordinem in Prodromo suo describerem, putanti

nil mutandum et tantummodo species post editum meum sys-

tema descriptas suo loco inserendas esse, responsum dedi, adeo

multa esse expolienda et mutanda, ut eius votis satisfacere

non possem quum otium mihi deesset. — Haec autem haud

ita intelligas, novum omnino systema fuisse exstruendum

;

totius enim huius ordinis divisio in Peperomieas et Pipereas

immutata stabat, non solum órganis fructificationis sed etiam

axium foliiferorum characteribus perdistinctas. Genera quaedam

ad Peperomiam r. p. tantum reduxeram, tanquam subgenc-

ra, novumque genus Piperearum, Nematantkeram, proposue-
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rarn, antherarum fabrica ab omnibus prorsus recedens. Sed

quae in aliis systematis partibus mutanda rnihi visa sunt,

haud statim mutavi, nee ideo cel. grisebach secutus sum, qui

kunthii genus Sckilleria, a me cum Artanthe coniunctum, in

Flora Ind. occ. restituit. Si enim in illius structura diversa dif-

ferentiam genericarn agnoscamus, ipsius Artanthes quaedam sec-

tiones genera etiam exhiberent. Hanc viam haud adhuc ingressus

sum, quum complures species quoad florum et baccarum struc-

turam non satis cognitae sint.

Quum Systema ederem, Piperaceae Novae Hollandiae prorsus

incognitae erant. Nostro tempore- ceL f. muelleri et aliorum

itineribus plures innotuere, quae mihi ut describerem traditae

sunt. Antequam autem id faciam, exponere fas est quae prae-

sertim in generibus Piperearum veteris orbis, inter quas plures

antea incognitas et peculiaribus notis insignes postea vidi, mu-

tare velim. Observavi enim 1°. characteres a bractearum forma

derivatos inter se transire, a Piperis bracteis decurrenti-adnatis

ad Cuhebae centrifixas, ab his ad Chavicae peltatas, et symme-

tricas ad Rhycholepidis asymmetricas ; 2\ discrimen baccas libe-

ras inter et in syncarpium coalitas haud satis sibi constare;

vidi in P. murkato easdem stipitatas et sessiles, unde alter

Cubebae character evanuit. — In reliquis generibus a blumeo,

kunthio et me propositis nil mutandum esse credo. Illius

Zippelia, a viris cel. r. brÖwn et bennet sagaciter illustrata,

genus sistit admodum singulare. Pothomorphe (quae kunthii

Eeckeria) habitu valde insignis, axium vegetationis et fructi-

ficationis evolutione diversa, sexu hermaphrodito, amentorum

dispositione, ovarii forma constante, antheris certum exhibet

genus, a kunthio optime descriptum. Macropiperis characteres

observationibus recentioribus ultro confirmavi. Praeter flores e

cyathis emergentes Muldera staminum numero et situ facile dis-

tinguitur. Inter americanas EncJcea kunth, Ottonia spreng, quam

non solum kunth sed etiam guillemin et gaudichaud egregie

illustraverunt, genera naturalia sistunt. Alteram huius sectio-

nem, a b. presl iure forsan pro genere sumtam, Carpunya,

in Mora bras. cum ea coniunxi. — Ut breviter meexpediam addam

cüiispectum genernm novum, qualem similem olim in Sysl. Pip,

p. 45 (conf. endlicher, qui systema meum recepit, Gen, SuppL
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IV), quo mutationes quae mihi necessariae visae sunt, facile

perspiciantur.

GENEBA PIPERACEARUM.

Tribus I. Peperomieae miq. Herbae vel suffruticuli. Amenta

axillaria terminalia vel paniculata. Elores hermaphroditi. Brac-

teae peltatae. Stamina 2, dextrum et sinistrurn, antheris bilo-

cularibus, loculis haud subdivisis, utplurimum perpendiculari-

bus. Stigma simplex raro compositum. Axium vegetatio continua.

A. Stigma simplex; amenta cylindracea. I. Peperomia r. p.

1

.

Ovarium et baccae sessiles, axi haud immersae, stigma

terminale. — Herbae caulescentes. Subgenus 1. Micro;

piper (et Erasmia).

2. Ovarium apice attenuatum; acaules, tuberosae. Sub-

genus 2. Tildenia.

8. Ovarium sessile, bacca stipitata; stigma terminale.

Herbae repentes. Subgenus 3. Acrocarpidium.

4. Flores densi; ovarium rhachi partim immersum obli-

quuin hinc in rostrum quasi productum, infra apicem

in fovea antica minute stigmatiferum, Subgenus 4.

Rhynchophorum.

B. Amenti rhachis complanata e crenis florifera ; stigma sim-

plex. II. Phyllobryon miq.

C. Stigmata 4. Elores hermaphroditi et reliqua Peperomiae.

III. Ferhuettia miq.

Tribus II. Pipereae miq. Erutices vel arbores, alternifoliae.

Amenta oppositifolia, solitaria aut spurie axillaria conferta. Elo-

res diclines vel hermaphroditi. Stamina 2 lateralia, aut plura

circa ovarium disposita, libera vel ei basi adnata, raro ovario

antice adposita. Antherae biloculares sed loculis septo incom-

pleto subdivisis spurie quadrilocellatae, loculis deorsum diver-

gentibus, rima longitudinali dehiscentibus. Stigmata plura pas-

sim stylo suffulta. — Vegetatio ad nodos interrupta, nunc

ubique nunc partim, praesertim in regione amentifera, vel tan-

tum in axibus aphyllis (pedunculis in subtribu I).
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Subtribus I. Piperede spuriae miq. Petioli basi stipulaceo-

vaginantes. Amenta in ramulis lateralibus vel terminalibus ve-

getatione interrupta evoluta. — Axes foliiferi . plerumque con-

tinui.

1. Mores normaliter hermaphroditi, caet. IV. Pothomorphe miq.

2. Flores vel raasculi in amentis deciduis vel primum mas-

culi post staminum lapsum ovaria foecunda in amento diutius

persistente efformantes. Amenta saepe gemina, altero ex axi la-

teraliter devio, altero ex axi terminali. V. Macropiper miq.

Subtribus II. Pipereae verae miq. Amenta oppositifolia soli-

taria. Vegetatio axium interrupta, internodii phyllo abortivo sti-

pulam oppositifoliam saepe diutius persistentem mentiente.

Cohors I. Piperinae miq. Flores sessiles.

A. Plerumque dioici. Gerontogaeae.

1. dioici, polyandri, bracteis connatis e cyatho exserto

egressi. VL Muldera miq.

2. plerumque dioici, perraro sim ui hermaphroditi, bracteis

sessilibus vel peltato-pedicellatis. Stylus nullus vel per-

spicuus. Stamina saepe 2, rarius 3. VIL Piper miq. *).

Subgenus 1. Chavica miq. Dioicae. Flores densissimi;

stylus nullus ; baccae maturae in syncarpium magis mi-

nusve coalitae.

Subgenus 2. Uhyncholepis miq. uti superior sed stylus

manifestus, bractearum peltae sursum acuminatae.

Subgenus 3. Cubeba miq. Dioicae. Stylus nullus; brac-

teae peltato-sessiles ; baccae stipitatae.

Subgenus 4. Uupiper miq. (Piper olim.) Bracteae pel-

tatae vel cenirifixae vel elongatae decurrenti-adnatae. Fio-

res dioici vel raro hermaphroditi. Baccae globosae liberae

sessiles.

B. Flores hermaphroditi. Novi Orbis et unum africanum.

*) Specierum nomina hic haud addidi, quum in Systemate Pip., in hoo-
keri diario Londinensi, schlbchtendalii Linnaea, in martii Flora brasüiensi,

in sbbhanki Itinerario Herald caet. reperiantur, pleraque in voluminibus Wal-
persianis repetita.
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1. bracteae pedicellato-peltatae. Stamina 2— 3, in verti-

cillo incompleto. Stylus, stigmatibus 2 elongatis. Bac-

cae globosae. Folia digitinervja. VIIL Coccobryon kl.

2. bracteae pedicellato-peltatae. Stamina 5 in verticillo

completo, filamentis persistentibus; connectivum infra

loculos productum; ovarium pentagonum in stylum ex-

currens. Folia digitinervia. IX. Callianira miq.

3. bracteae conchaeforines ; stamina 5— 6 raro 7 in ver-

ticillo completo, filamentis persistentibus baccae basi

adhaerentibus ; stylus nullus vel brevissimus. Semen

3— 5-quetrum. Folia digitinervia X. Enchea kunth.

4. bracteae peltatae vel cucullatae; stamina 2— 5 in ver-

ticillo incompleto vel raro completo, ad latus ovarii

inferius saepe deficientia, mox et in superiore. Ovaria

et baccae densae vario modo tri- tetragonae; semina

conformia. Stylus saepius nullus- Stigmata plerum-

que 3— 4. XI. Artanthe miq.

a. stylus nullus ; folia penni- vel digitinervia. Sub-

genus 1. Euartanthe miq. — Species numerosissimae

in Syst. Pip. et in Fl. brasil. in sectiones collectae.

b. bracteae peltatae; stylus stigmatibus vulgo 3;

folia penninervia. Subgen. 2. Veltobryon kl. (genus).

c. amenta globosa ; stigmata 2 sessilia. Subgenus 3.

Sphaerostachys miq. (genus).

5. bracteae conchiformi-peltatae; stamina 2 lateralia, an-

theris deciduis lineari -elongatis, connectivo supra locu-

los parallelos producto. Baccae subglobosae. XII. Ne-

matanthera miq.

Cohors II. Zippelinae miq. Flores pedicellati vel rarius ses-

siles.

1. Bracteae pedicellato-cucullatae. Stamina 4 in verticillo

completo ovarii angulis opposita. Stigmata 4. Baccae

tetragonae vel tetraquetrae. XIII. Ottonia spr. (Serro-

nia guill. et gaudich.).

Snbgenus 1. Euottonia miq. flores pedicellati.

Subgenus 2. Carpunya presl. (genus) flores sessiles.-
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2. Flores pedicellati laxi; bracteae pedicellato-cucullatae.

Stamina 6 in verticillo completo, filamentis crassis

brevibus cum ©vario connatis, antheris deciduis; stig-

mata 4. Baccae et seinina subglobosa. XIV. Zippe-

lia bl

SPECIES NOVAE HOLLANBIAE.

In insulis Oceani meridionalis, in Nova Zeelandia et in in-

sula Norfolk hactenus circiter 14 species Peperomiae, 5 Macro-

piperis, atque in ins. Five Piperis species, fortassis e sectione

Cubeba, detectae sant. E Nova Hollandia continentali vero a.

1843, quo Systema Piperacearum edidi, nulla adhuc Piperacea

innotuerat. Deinceps autem in Herbario Hookeriano Peperomiam

vidi, a b. allan cünnungham in huius continentis regione boreali-

occidentali, in tractu Cainpden-plains, sub 30° 47' Lat. austr.

detectam, quae adeo leviter a P. leptostacliya hook. et arn. in

ins. Oahu crescente, di versa videbatur, ut varietatis titulo eam

descripserim (London Iourn. of Bot. 1845, p. 433). Alteram

speciem e Piperis sectione Cubeba, a iosepho banks iam de-

tectam, in Museo britannico reperi, tertiamque in Herbario Vin-

doboneusi, a viro nob. de huegel collectam, offendi, quam Cha-

vicae Huegelianae titulo descripsi in Linnaea XXVI. p. 218,

nunc Piper (Chavica) Huegelianum dicenda. — Haud adeo raras

in hoc continente Piperaceas esse, itinera recentioribus tempo-

ribus instituta, docuerunt. Inprimis autem hoc valet de eius

regionibus borealibus, praesertim quae versus Orientem sitae,

ubi indefessus ferd. mueller nuper tres species detexit et be-

nevole mecum communicavit : Peperomiam refiexam, P. leptosta-

chjae varietatem, et novam Piperis speciem e sectione Cubebae;

insuper literis monuit, etiam Pothomorphen subpeltatam in illis

regionibus nuper detectam esse.

1. Peperomia leptostacliya hook. et arn. ad beech. Itin. Bot,

p. 96. miq. Syst. p. 138. Lond. Iourn. of Bot. 1845, p. 433.

Varietas laxijfora, foliis oppositis, diversiformibus, sub-5 — 3-

nerviis, aliis maioribus e basi cuneata elliptico-rhombeis acutis
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vel obtusulis, aliis ïaulto minoribus ovalibus vel obovatis apice

rotundatis; amentis distantifloris.

A specie genuina- differt : foliis maioribus magis rhombeis,

amentis longioribus, floribus perquaoi distantibus. Pili diversas

partes iuvestientes firmuli, pluriseptati, albi, septis fuscis, qui

secus foliorum margines obvii leviter arcuati. — Herba caete-

rum erecta succulenta ramosa, ramulis petiolisque subpatule

hirtello-pubescentibus. -Folia omnia opposita, petiolis 1

—

4> lin.

longis canaliculatis suffulta, siccata pellucida, saepe trinervia,

nervis imis brevibus accessoriis sub-5-nervia, lateralibus supe-

rioribus usque prope apicem perductis, iuniora utrinque villosule

pubescentia et ciliata, adulta glabriora, nee tarnen glabrata, a

forma maiore rhombeo-elliptica ad obovatam minorem trans-

euntia, pilis subtus in nervis et secus margines diutius persi-

stentibus, pellucido-punctata, subtus pallidiora, 2J-— | poll.

longa. Feduncuii 4— 6 lin. longi tenues puberi- Amenta gra-

cillima rtcta, 2— 3 poll. longa, floribus sub anthesi iam valde

dissitis, axi glaberrimo. Bracteae basi et apice recufvulae. Sla-

mina exilia. Ovarium ovoideum, stigmate terminali. Baccae im-

maturae ovoideae.

Nascitur in Nova Hollandia orientali, in regione fluminis

Pine river, m. Iulio: f. mueller. — An haec eadem quam cl.

j. dalton hooker (On the Flora of Australia p. XLVII) cum

dubio tanquam // P. diudygulensem" habet, diiudicare nequeo.

2. Peperomia reflexa a. dietr. ; miq. Syst. p. 173, varie-

tas Forsteriana* L c.

In Nova Hollandia orientali, in regione fl. Hastings et sinus

maris Moreton : F- mueller *).

*) Adiungam hoc loco eiusdem sectionis speciem mexicanam: Peperomia

Lindeniana miq. n. sp. Herbacea, glabra, caule. repente, ramis erectis ra-

mulosis angulatis; folia densa brevipetiolata saepe quatema obovato-rotun-

data vel rotundata, basi acutiuscula vel obtusa, apice emarginata, carnosa,

subtus glandulose punctata, marginata, trinervia, nervis lateralibus venaque

utrinque ad medium circiter orta obtectis ; amenta terminalia' longiuscule

pedunculata, praeter basiu densiflora; bracteae peltatae carnosae superiores

basi retusae; stamina brevia; ovarium subimmersum ; baccae partim immer-

sae ovoideae subacutae apice glandulosae. — P, eduli affinis, sed minor,

statura P. Deppeanae et P. Sellovianae proxima» Folia glabra, apice emar-

giüata vel retusa, raargine exteuuato cincta, 1§- vix 2 lin. longa, Iuci ob-

versa venis et glandulis peilucidis notata. Amenta terminalia solitaria, inno-
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3. Piper (Cubeba) Novae Hollandiae miq n. sp. Scandens

radicans glabrura ; folia inferiora cordato-ovata aequilatera 7-sub-

7-pli-nervia, superiora e basi leviter inaequali-cordata vel oblique

rotundata ovata vel ovato-elliptica breviter acute acuminata vel

obtuso-attenuata, 5— 7-plinervia, nervis lateralibus supremis haud

procul a basi liberis infra apicem evanidis; amenta masc. et

fem. longiuscule pedunculata; bracteae suborbiculares, masc pe-

dicellatae basi subtus hirtellae; stamina ' exserta ; stigmata 2

(an et 3?) parva acuta; baccae ovatae stipite breviores vel

aequilongae.

Specimina supp. tribus diversis stationibus collecta. Bami

ramulique nodosi, in siccis angulati striulati, e nodis dense

breviterque radicantes. Speciminis sterilis folium suppetit petiolo

1| pollicari instructum, ovato-cordatura modice acuminatum,

sinu baseos parum aperto, 4 poll. longum, 3 latum, nervis

omnibus e basi fere liberis sub-7-nervium, imis teneris, supre-

mis longioribus, omnibus praesertim extrorsum ramosis, medio

maxime infra apicem venoso. Speciminum florentium folia ple-

raque minora, basi inaequalia, .qvata vel subovalia, leviter inae-

quilatera, compage et nervatione omnino conformia, pauca etiam

cordato ovata sed basi inaequalia. Speciminis masc. folia petiolis

1

—

\ poll. longis suffulta, inferiora ovata, superiora pedeten-

tim minora et potius elliptica, illa basi leviter inaequali sub-

cordata vel oblique rotundata, summa basi fere acuta, alia aequi-

latera alia parumper obliqua, pleraque acute subacuminata vel

saltem acuta, 7- vel 5 plinervia, nervis lateralibus illorum a

basi secundis, horum imis extrorsum praesertim ramosis, supre-

mis ad \—| a basi liberis infra apicem in rete venosum deli-

quescentibus, 4^~ 3 poll. longa, 2JL— 1^ lata, siccata chartacea,

pellucido-punctata, glabra, subtus pallidiora. Pedunculi 4— 6 lin.

longi; amenta pollicaria recta, 1 ~ lin crassa, bracteis pedicellato-

peltatis basi axique amenti hirtellis. Stamina breviter exserta,

filamentis crassiusculis, antkeris jparvis ovato-elüpticis. Specimi-

vatioDe quasi axillaria, pedunculo semipollicari glabro suffulta, $ P°H- longa.

Ovarium infra apicem glandulosum exili fovea stigmatica? munitum. — Nas-

citur in Mexico, ubi in vertice montis Orizaba ad 10,000 p. alt. m. Aug.
detexit Linden; herb. n. 132.
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nis feminei maturioris folio. ïllis satis conformia, inferiora magi s

lato-ovata basi obliqua, nervis fere e basi ortis tantum modo

di versa. Amentum fem. bacciferum pedunculo leviter arcuato 1
-J-

poll. longo suffultum, 2| poll. longum, rectum. Quantum ex

reliquiis videndum, bracteae orbiculares subtus hirtellae, sub-

sessiles. Ovaria angusta, stïgmatibus parvis haud crassis albidis

subtriangulari-acutis. Baccae vix prorsus maturae exsiccatione

valde contractae, stipite tenui 1|— 1 lin. longo suffultae, e basi

lato-subtruncata ovoideae subacutae, stigmatum deciduorum ci-

catrice notatae, laeves nitidae, 1^-—1| lin. longae.

Nascitur in Nova Hollandia boreali-orientali, prope Keppel-

Bay (sp. fem. et sp. masc
.), prope Moreton-Bay (sp. masc.),

prope Pine-river (sterile): f. mueller.

4. Piper (Cubeba) BanJcsii miq. mss. in herb. Musei britt.

Folia (grandia) longiuscule petiolata, e basi rotundata leviter

emarginata (an inferiorum etiam cordata?) ovata acuminata

7-plinervia, membranacea, subtus pilosa ; amenta fem. peduncu-

lata, pedunculo quam petiolus breviore; baccae ellipsoideae,

stipitem aequantes. Piper pubescens soland. mss,

Habitu fere P. Cubebae, indumento P. canino accedens

et hac nota iam a superiore distinctum. Folia spathamam usque

digitum longa, a solandro in adnot. cordato- 7-nervia dicta,

in speciminibus examinatis 7-plinervia, nervis paullo supra basin

liberis. Amenta baccifera digitum longa.

Nova Hollandia, in Nova-Cambria australi secus flumen

Endeavour detexit iosephus banks.

Adnolatio. Macropiperis excelsi, in Horto Academico florentis

et fructiferi observatione edoctus hanc speciem, quam ad sicca

specimina errore facili dioicam statuamus, revera singulari modo

dichogamo-kermaphroditam esse vidi. Durante hieme amenta na-

scuntur secus apicem ramulorum geminata, quae primum mere

mascula, absque ullo ovarii vestigio, alterum floratione masc.

finita femineum. En eius descriptionem

:

Ramt ramuliaue cylindrici, nodis t umidis, virides vel prae-

sertim versus nodos purpurascenti-fusci. Petioli 1—2 poll. longi,

usque ad \ long. quasi stipula axillari adnata firma pallida
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marginibus revoluta vaginantes rubello-fusculi antice sulcati.

Folia e basi cor'data subcordata vel saltem rotundata ovato-

rotundata vulgo brevi-obtusiuscule subacurainata, subcoriacea,

supra saturate viridia, nervis prominulis, ad petioli insertionem

et subtus pallida, 7-nervia, nervis venisque proininentibus, ve-

nularuui reticulo punctulisque pellucidis, 3J.—2 poll. circiter

louga. Amenta in singuli rainuli apice duo, inaequilonga, floren-

tia 2|— 1 poll. longa, recta, cylindrica, calamuui scriptorium

circiter crassa, axi glabro dilute viridi, pedunculis 2—4 lin.

longis sursum incrassatis sulfulta, superius ex axeos apice folio

supremo oppositum, vulgo longius, alterum ramuluin uninodem

ex axilla folii demissicris ortum apice unifolium terminans, folio

terminali oppositum, pedunculo ex opposito folii latere itaque

extrorsum ad basin 2 squamh brevibus carnosis, prophvllis s-

foliis abortivis, munito; hac in re autem illa etiam mutatio obti-

net ut -ramulus unifolius amentifer aphyllus sit et loco folii

squamula tantum adsit, ita ut ramulus cum pedunculo unum

quasi paullo longiorem pedunculum medio articulatum et uni-

bracteatum exhibeat. Adeoque amenta equidem typiee oppositi-

folia statuenda sunt, specie tantum inodo terminalia. Bracteae

in amentis iunioribus densae, in florentibus vero distantiores,

axi nudato, peltatae, stipite brevi crassulo sursum incrassato

succulento glaberrimo quasi turbinato, pelta ipsa plana orbicu

lari tenera marginibus suberosula, vertice cellulis quibusdam

prominulis ad lentem papillosa, dilutissime viridula. Staminum

ratio et numerus quoad bracteas aegre definiendus, subirregula-

ris. Stami?ia enim vix «certo numero, ternario v. c. vel binario

bracteis singulis adproximata, sed subaequidistantia, siugula a

bracteis remota, per series oblique spirales ordinata. Tria tarnen

stamina, unum verticaliter bracteae superpositum, et unum utrin-

que ad latus illo paullo demissius insertum statuenda videntur,

Üos itaque triaiider. Filamenta brevissima vix ulla; antherae

inapertae pallidae, biloculares, loculis semiellipsoideis utrinque

obtusis bilocellatis, sulco longitudinali aperiundo notaris, hiuc

antherae adspectu quadriloculares ; rimae in lateralibus stamini-

bus magis minusve laterales, in superiore* cum nis decussantes

depreheuduntur. Antherae eiecto polline contractae et nigrescen-
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tes. Vollen albidum. Ovarii nunc nullum vestigium nisi hic

illic inter stamina papilla ex axi excrescens. Geminatorum amen-

torum id quod paullo longius polline eiecto cadit, alterum

quod quidquam brevius, persistit , eiusque axis paullo intu-

mescit, atque quum stamina iam plane effoeta emarcida facta

sunt inter singula "6 vel 2 filamenta papilla ad instar ova-

rium efformari incipit, quod mensis circiter spatio sub forma

ovoidea excrescit, glabrum, laeve, nitidum; sub evolutione niagis

obovoidea mutuaque pressione vario modo subangulata, parte

ima inter se coalescentia, bracteis iis brevioribus interiectis

praeter peltam etiam adhaerentibus. Filamentorum residua raro

hic illic visibilia. Stigmata 4 rarius 3 brevissima ellipsoidea sub-

unita. Maturae baccae pulposae aurantiacae basibus in syncar-

pium subconnatis. Semen subellipsoideum, sublenticulare, laeve,

albumine duro-farinaceo.

Observ. Guillemin in M. latifoüo iam flores hermaphrodi-

tos statuit, quae sententia, a me erronea credita, nunc itaque

confirmatur. An in reliquis speciebus eadem sexus evolutio di-

chogamica obtineat, e siccis apeciminibus eruere haud potui.

Moneo tantum M. latifolii specimen masc. in ins. Marianis a

gaudichaud lectum et in Syst. p. 219, 220 descriptum et in

Illustr. tab 27, sub Jig. A. delineatum, propriam probabiliter

speciem exhibere.

Adnot. His iampridem conscriptis, a cl. C. Becandolle cui

Prodromi auctor Piperaceas describendas mandavit, dissertionem

accepi cui titulus „ Mémoire sur la fam. des Pipéracées," in

qua generalia de anatome et organographia scienter pertrac

tantur. Quam autem de organo foliaceo, quod kunthium secutus,

in diagnosibus brevitatis causa stipulam oppositifoliam dixi,

mihi tribuit. sententiam, recusare debeo : //La véritable nature

(ait) de ce prophylle me paraït avoir été méconnue par Mr. M.,

qui en fait une stipule opposée a la feuille.
1
' — //Cependant un

examen plus approfondi conduit nécessairement a une autre ma-

niere de voir.
,> — „0\\ va voir néanmoins la raison sans répH-

que, qui me forpe a Ie regarder comme une feuille red ui te a
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son limbe." — Ego dixi ante 25 annos in Proleg. p. 18:

natura huius organi inorphologica optime mihi intelligi videtur,

si ad insertionem respicias. Folio scil. intemodii infra positi ƒ<??•*

opposita sed paullo altius tarnen inserta et rauiulum quo vege-

tatio, suppressa terminali evolutione, coutinuatur includens, ni-

hil aliud inihi esse videtar ac folium rudimentarium axeos ter-

rainalis suppressi." Haius organi ratio ad internodiura in Pipe-

reis autem haud eadem ac in Peperomieis; axiuin enira evolutio

in utraque tribu plane- diversa est, nee quam disiunctam vocat

auctor omnino eadem quam interruptam dixi. Sed hac de re alio

loco. — Pauca quae de duplici syslemate ligneo axium in Pro-

legomenis ad librum meum mere systematicum dixi, nostris

diebus a cl. sanio multo melius exposita et perscrutata esse

in dissertatione anatomica,' gratus agnovi — Verliuelliae flo-

ris figuram ab auctore in dubium vocatam, nuuc- de novo

explorare non possum, quum specimen delineatum in Herbario

Lessertiano conservatum sit. Valde autem dubito, in eodem

amento flores esse sexu diversos. — Quid sentiam de auctoris

consilio, genera Piperearum. omnia in unum contrahendi, e su-

perioribus facile intelligitur. Generibus in subgenera mutatis

ipsius systematis rationes haud mutantur, sed nomina tantum; pro

tribu genus statuitur.
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De Flora van Japan heeft sedert kaempfer en thunberg, die

het eerste licht, daarover verspreidden, steeds en in uiet geringe

mate de aandacht der Kruidkundigen tot zich getrokken. Reeds

het eerste onderzoek had zeer afwijkende vormen doen kennen,

afwijkend op zich zelf maar ook in geógraphisch opzigt, en

thunberg erkende reeds eene zekere verwantschap der Flora met

die van Noord-Amerika v De ontoegankelijkheid des lands ver-

meerderde tevens den prikkel naar meerder kennis, men dacht

bij verder onderzoek nieuwe wonderen te zullen ontdekken.

Evenals thunberg (in de jaren 1775—1776) onder de be-

scherming van aanzienlijke Maecenaten, die Amsterdam toen op-

leverde, Japan had bezocht, werd siebold, bijna 50 jaren ge-

leden, als officier van gezondheid bij het Indische leger, door

onze regering in staat gesteld, dit weinig bekende land na-

der te onderzoeken. Hij deed dit o*p breede schaal, de planten-

wereld echter werd met bijzondere belangstelling nagegaan, bij

het voornemen om vooral nuttige kultuurplanten naar Europa

over te brengen. Aanzienlijk is dan ook het aantal van ge-

wassen door hem in onze tuinen ingevoerd en menig plantsoen

zien wij thans door japansche boomen en heesters versierd. —
Zijn herbarium en niet het minst dat van zijnen reisgenoot Dr.

burger, rijk op zich zelf, verkreeg nog grooter waarde door

daaraan toegevoegde verzamelingen van de Japansche Botanisten

VERSL. RN MBDBO. AID. NATUURK. 2de REEKS. DEKL II. 5
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itoo ketske, mizutani sugerok en anderen, die overal vei-

lig ook de binnenlanden en de bergstreken, voor de Flora het.

meest belangrijk, konden bezoeken. Vóór thünberg reeds had-

den de Japanezen hunne botanische wetenschap, waarvan het

beroemde werk Kwawi kan getuigen; de aanraking met thün-

berg had hun begrippen van de Linneaansche methode gege-

ven en siebold onderwees hen verder; thans bijv. wordt in

Japan zelf eeue beschrijving van planten uitgegeven, met af-

beeldingen, en volgens het sexuële stelsel van linnaeus. —
Na siebold en gedeeltelijk tijdens zijn verblijf aldaar, werden

niet onbelangrijke botanische nasporingen in Japan door Neder -

landsche reizigers in het werk gesteld, .door piëroï, textor,

mohnike, wier verzamelingen, evenals die van siebold en bur-

ger, in 's Rijks Herbarium bewaard worden. Zuccarini, Hoog-

leeraar te München, beschreef een gedeelte van siebold en bur-

ger
1

s herbarium, in de werken Flora Japonica en Familiae natu-

rales Florae Japonicae, maar zijn dood maakte een einde aan

dien nuttigen arbeid. De Hoogl. blume beschreef de Cupuli-

feren, de Oleaceeè'n en planten van andere orden. Het grooter

deel der genoemde verzamelingen bleef echter ononderzocht.

In nieuweren tijd bleek het, dat evenals wij niet meer de

eenige bevoorregte natie bij het Japansch Gouvernement waren,

wij ook niet meer de eenige rustige bezitters van Japansche

planten zouden blijven. De Amerikanen waren na ons de eersten;

bij hunne expeditiën onder Commodore perry en onder Kapi-

tein john rodgers, werden door williams, morrow, small en

wright aanzienlijke verzamelingen bijeengebragt, die, zoodra ze

ontvangen waren, door Prof asa gray te Cambridge in Noord-

Amerika werden beschreven. De Engelschen ontvingen verza-

melingen van r. alcock, Britsch Ambassadeur in Japan, van

pemberton hodgson, Consul te Hakodade, van de derwaarts uit-

gezonden verzamelaars wilford en oldham. De Russische Bo-

tanist maximowicz, die ons vroeger het naburige Amurland en

Transbaikalie uit een botanisch oogpunt had doen kennen, be-

zocht later opzettelijk Japan, en houdt zich, sedert twee jaren

teruggekeerd, bezig met het onderzoek zijner, naar het schijnt,

niet onaanzienlijke verzamelingen.

Onder dien toestand had ik eenen dubbelen prikkel, onze
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Japansche botanische schatten in hunnen geheelen omvang te

onderzoeken, de afzonderlijke Herbaria tot een geordend geheel

te vereenigen. Door ruil ontving 's Rijks Herbarium de meest

volledige stellen van doubletten van de Noord-Amerikaansche,

Engelsche en Russische verzamelingen, zoodat wij ongetwij-

feld thans de rijkste bouwstoffen voor de Japansche Flora be-

zitten.

Wetenschappelijke vragen van bijzonderen aard hechten zich

aan. de kennis dezer Flora, die thans reeds, na het onderzoek

van .zoo vee! rijker materiaal, beter beantwoord kunnen wor-

den. — Sir william hooker heeft, in het bekende werk van

hodgson over Japan, eene lijst der toen bekende Flora gepu-

bliceerd, waarin het cijfer der Phauerogamen, met bijvoeging van

een zeventigtal Filices, omstreeks 1700 species bedraagt. Het

onderzoek van onze Herbaria deed dit cijfer zeer klimmen ; bijv.

Labiatae, in genoemde lijst 30, klimmen tot 52, Scrophula-

rineae van 16 tot 38 soorten, enz, — Over het geheel hebben

die aanwinsten uitsluitend betrekking tot de kennis dier Flora

zelve, want zij bestaan voor een klein gedeelte uit nieuwe ge-

slachten of» soorten; voor het grootste deel uit soorten wier

voorkomen in Japan tot nu toe niet geconstateerd was, eene

uitkomst die voor de plantengeographie en de geschiedenis des

plantenrijks belangrijker mag geacht worden dan de aanwinst

van onbekende soorten.

Ztjccarini heeft de verwantschap der Japansche Flora met die

van Noord-Amerika nader toegelicht. Hij deed uitkomen dat

er niet alleen identische genera en species voqrkomen, maar wees

ook op eene gelijkvormigheid in de Physionomie. Negundo,

Diervilla, Torreya, Pachysandra, Mitchella, Maclura, Liquidambar,

eu andere genera, vroeger alleen uit Amerika bekend, groeijen

ook in Japan, en hij erkenae tevens het zonderlinge feit dat

die verwantschap vooral betrekking heeft op het oostelijk ge-

deelte van Noord -ilmerika. Bij dit alles za^ hij echter niet

voorbij dat de Japansche Flora in nog nader verband staat met

het vaste land van Azië. Kon dit feit geene verwondering

wekken, de verwantschap met Oostelijk Noord-Amerika bleef

in de wetenschap opgeteekend als eene geheel onverklaarde

eigenschap.
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De geschiedenis leert dat wetenschappen aanvankelijk geschei-

den, in har$n vooruitgang elkander ontmoeten en dat dit za-

mentreffen niet zelden nieuwe wegen tot onderzoek opent. Zoo

werd de Paleontologie geboren, wier licht drie wetenschappen

bestraalt. Onder de gezigtspunten die zij opende, behoort ook

de voorstelling van veranderingen in de begrenzing van land

en zee gedurende het tijdvak van het bestaan der tegenwoor-

dige schepping. Aan de plantengeographie werd een historisch

hoofdstuk toegevoegd en wat in de verspreiding van planten

en dieren niet verklaard was, vond verklaring. Daarbij .bragt

darwin's hypothese op nieuw eene vraag ter sprake, bij wier

oplossing te beproeven, alle wetenschap schipbreuk had gele-

den. Maar hypothesen, die eene gewigtige vraag tot oplossing

pogen te brengen, ook wanneer hare ontwikkeling niet logisch,

de groepering der feiten en de ontleende gevolgtrekkingen niet

onpartijdig zijn, wekken onderzoek en wisseling van gedachte,

en kunnen vruchtbaar worden voor de wetenschap. — Ik duid

dat standpunt aan, om dat de uitstekende arbeid van asa

gray over de verwantschap der Flora's van Japan en Noord-

Amerika onder dien invloed geschreven werd. Darwin's hy-

pothese was voor hem een theoreem geworden, zoodat hij de

analoge of vicariërende genera en species in beide werelddeelen

in zijn onderzoek opnam, als afstammelingen van gemeenschap-

pelijken oorsprong. Ik volg mijnen vriend in die rigting niet,

maar bepaal mij bij de werkelijk identische vormen, bij ge-

slachten en soorten die in beide landen dezelfden zijn. De een-

heid van oorsprong van iedere ware species omhels ik daarbij

met volkomen overtuiging. De plantengeographie heeft de voor-

stellingen van schouw en agassiz omtrent de pluraliteit van

oorsprong verlaten en ook op dit punt wordt de in de geheele

natuur uitgedrukte wet van eenvoudigheid der middelen tot

groote uitkomsten bevestigd.

Zamengesteld uit vijf groote eilanden, Nippon, Kiusiu, Si-

kokf, Jesso en Karafto, met hunne lengteassen van het zuiden

naar het noorden boven elkander geplaatst, vormt Japan als

het ware één grooter eiland, ongeveer parallel met de kust van

hel. naburige vasteland, uitgestrekt van de zuidelijkste punt

van Kiusiu tot aan K-aap Elisabeth op Karafto of Sanchalien,
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van 30° 30' tot 54o, of wanneer wij het zoo weinig bekende

Karafto, dat, botanisch, eerder tot Kamschatka behoort, als-

mede de kleinere naburige Kurilische eilanden, die ouder Ja-

pansch gezag staan, uitsluiten, en de noordelijkste punt van

Jesso (onder 43°) tot grens stellen, beslaat de lengte toch nog

meer dan 13 graden, het geheel eene oppervlakte van 11,500

duitsche mijlen. ' Al deze eilanden zijn zeer bergachtig,

talrijke vulcanische kegels verheffen zich tot aanzienlijke hoogte,

veler toppen blijven des zomers met sneeuw bedekt. Dat de

temperatuur en andere klimatische toestanden op die eilanden

zeer verschillen en dat in gelijke verhouding het plantenrijk

onder zoo ongelijke breedte niet gelijkvormig kan optreden,

dat mitsdien ook van een //Japansch Flora-Rijk
15

niet kan

gesproken worden, ligt voor de hand. Op dit gebied stuiten

wij op eene onvolledigheid in onze kennis. Van Nippon en

Kiusiu werden veel meer planten bekend dan van de noorde-

lijke eilanden. Onze reizigers verkregen slechts enkele van Jesso

door tusschenkomst van Japansche geleerden. Van Karafto is

zeer weinig bekend, door de nasporingen van Russische reizi-

gers. Omtrent Jesso hebben evenwel de Amerikaansche, En-

gelsche en Russische onderzoekers onlangs meer licht verspreid.

Daarbij komt nog het ongerief, dat in onze verzamelingen, be-

halve die van piërot, geene of slechts onvolledige opgaven om-

trent de vindplaatsen opgeteekend zijn.

De algemeene Physionomie der vegetatie wordt in Nippon,

Sikokf, Kiusiu en Jesso bepaald door het voorheerschen van

boomen en heesters tegenover kruidachtige planten. Talrijke en

zeer verschillende soorten van Coniferen, vooral van" Cupulife-

ren, Laurineën, Magnoliaceën, Lonicereën, Ternstroemiaceën, Ce-

lastrineën, Saxifrageën, Ericineën, Styraceën, Betulaceën, Arto-

carpeën, enz., vormen hier wouden, in eene groepering, die veel

analogie heeft met die van oostelijk Noord- Amerika, maar ver-

mengd met zuiver Aziatische typen van Sapindaceën, Meljaceën,

Pittosporeën, Tiliaceën, Schizandreën, Lardizabaleën. Hoe voor-

heerschend ook de houtgewassen zijn, ging nogtans züccarini te

ver, terwijl hij hun getal op 3 der geheele phanerogamische ve-

getatie stelde.

Dat verscheidenheid, een hoofdkarakter der Japansche Flora is,
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blijkt reeds dadelijk uit de hooge cijfers der orden en geslachten

met een veelal gering aantal soorten. Slechts in enkele ge-

slachten is het aantal species aanzienlijk, bijv. Carex met 55,

Quercus 25, Polygonum 26, Lilium 17, Viburnuin 12, Loni-

cera 10, Pyrus 11, Artemisia 12, Clematis 12, Smilax 9, Ilex

1 3 soorten. Hoe meer de genera tot de gematigde luchtstreek

behooren, in die mate is het aantal soorten in Japan grooter,

en omgekeerd, naarmate de genera tot de tropische of subtro-

pische vegetatie behooren. — Vele tropische familiën of afdee-

lingen v^n familiën vinden hier hare noordelijke grens, bijv.

Laurineën, tropische typen van Cupuliferen, zooals het geslacht

Castanopsis, van de Coniferen Podocarpus, onderscheidene ge-

slachten van de Euphorbiaceën, Saxifrageën, van de Grassen de

Bambusaceën, verder de Melastoinaceën, Lardizabaleën, enz.

Op gelijke wijs eindigt de verspreiding van meer noordelijke

typen, die in Jesso, in noordelijk Nippon en op de hoogere

bergen van Kiusiu nog voorkomen, binnen het gebied der Ja-

pansche Flora. Talrijker dan in eenige andere Flora zijn dan

ook hier de monotypische geslachten.

Van niet geringen invloed op het algemeene beeld zijn de

talrijke kultuurplanten en de sterke bebouwing van het land.

Land- en tuinbouw hebben er sedert de aloudste tijden eene

groote uitgebreidheid, als een natuurlijk gevolg van de sterke

bevolking en den lust der bewoners om zich aan Flora's

schoonheden te verlustigen. De Japansche literatuur geeft daar-

van ruime getuigenis. — Voor de plantengeographie ontstaat

daardoor de moeijelijkheid, de van China, Korea en andere ge-

westen ingevoerde van de oorspronkelijk inlandsche planten te

onderscheiden. Niet altijd hebben de verzamelaars daarop ge-

noeg gelet, of konden de zaak niet beslissen ; de eene noemt in-

gevoerd wat door een ander als inlandsen beteekend wordt. —
Of met de langdurige kweeking het zonderlinge verschijnsel za-

menhangt dat in geen land zoo veel gewassen met bonte, .ge-

vlekte (geel of wit) bladen voorkomen clan hier, of dat alge-

meene oorzaken daartoe werkzaam zijn, durf ik nog niet beslis-

sen
;

alleen doe ik opnerken dat die speling, welke bij bijkans

alle Japansche tuinplanten voorkomt, ook onder de in het wild

gvoeijende gewassen niet zelden wordt aangetroffen.
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Met terzijdestelling der Cryptogainische orden (alleen zij ver-

meld het hooge cijfer van ruim honderd Filices, ais getuige

van eene insulair karakter),* omvat de Phanerogamische Flora om-

streeks 620 dicotyledonische genera waarvan 18 Gymnospermen

(Coniferen en 1 Cycadeë) verdeeld onder 133 familiën; 156

monocotyledonische genera verdeeld onder 28 familiën, zoodat

het middelcijfer van genera op iedere dicotyle familie tus-

schen 4 en 5 valt, en voor de monocotyle familiën omstreeks

5 bedraagt. Tk ben thans nog niet in staat het totale cijfer

der soorten naauwkeurig te bepalen; vermoedelijk zal het on-

geveer 2100 Phanerogamen bedragen, zoodat het middelcijfer

voor ieder geslacht nog niet tot drie zou klimmen. Al deze

verhoudingen bevestigen het karakter van verscheidenheid der

op dit gebied vereenigd voorkokende vormen. Het gestelde

middelcijfer der soorten op de geslachten, verschilt in Japan

eenigzins van andere overigens verwante. Flora's onder gelijke

breedte gelegen. In de Vereenigde Staten van Amerika, noor-

delijk van Virginië, komen op een genus 4.4» species, in Duitsch-

land met Zwitserland 4.5, enz. Het zeer hooge cijfer voor

sommige geslachten (zie voorg. bl.) is hier nog van invloed en het

cijfer der species zou, indien men een vijftal van de genoemde

zeer rijke genera uitsloot tot 2 dalen; zooals het werkelijk in

de Flora van Amur voorkomt. — Dat Japan in de verhouding-

der houtvormende soorten tot de kruidachtige zich van de Flo-

ra's van andere landen op eene in het oog vallende wijs onder-

scheidt, is reeds gezegd; en wanneer men daarop de wet toe-

past dat de distributie eener soort in die verhouding zich ver-

der uitstrekt als haar levensduur korter is, volgt, dat de ver-

spreiding van een deel der Japansche planten zich niet tot

groote afstanden zal uitstrekken.

Onder de kruidachtige planten is een niet onbelangrijk ge-

tal dat onder gelijke breedte oostelijk Azië bewoont; in Jesso

soorten van Siberië en van Kamtschatka, in Kiusiu en Nippou

van het Amurland, van noordelijk China en van het Himalaya-

gebergte. Het eerst in nieuwer tijd begonnen nader onderzoek

dier landen heeft overtuigend aangetoond, dat een hoogst aan-

zienlijk gelai van soorten en geslachten vroeger alleen van Japan
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bekend in die gewesten voorkomt, in die mate, dat, terwijl

wij nu nog van Japan meer weten dan van Oost- en Ceutraal-

Azië, bij verdere nasporingen meer Qn meer zal blijken, dat er

eene gelijkvormige vegetatie bestaat over het gebied van oos-

telijk Himalaya, Noord- China, Mandschurie, de Amurkolonie,

Davurie, tot in Baikalie, zuidelijk Siberië en een deel van

Kamschatka, die in Japan hare oostelijke grens vindt. In de

hoeveelheid houtgewassen staat Japan boven de aangrenzende

landen, vooreerst ten gevolge der wet dat houtgewassen naar de

linie in verhouding toenemen en dan in verband met de naar

de zeezijde opklimmende Isothermen van Azië. Oost-Siberië heeft

1 houtgewas op 6 kruidachtige, Transbaikalie ] op 7.7, Arnur-

land op 5.9, de streek van Peking op 4; tot welke verhou-

ding Japan het meest schijnt te naderen. Maximowicz onder-

zocht de Flora van het Amurland (Primitiae Florae Amuren-

sis); 15.8 pCt. der ontdekte planten was buiten dat gebied

niet bekend, maar hij deed al dadelijk opmerken dat het cijfer

van deze eigeudommelijkheid gestadig zou afnemen, wanneer

noordelijk China en de terra incognita Noord-Japan beter on-

derzocht zouden zijn. Dit is nu door mijn onderzoek onzer Ja-

pansche verzamelingen volkomen bevestigd, niet alleen voor

Jesso, maar ook voor Nippon en Kiusiu, vooral voor de vege-

tatie der bergstreken van deze beide eilanden. Het hoofdre-

sultaat is dat van de Amurplanten, zoowel van die welke dat

gewest met naburige landen gemeen heeft als van die welke tot

dusver daar alléén werden gevonden, t. w. 143 soorten, zeer

vele in Japan voorkomen. Wanneer wij het zuidelijke eiland

Kiusiu uitsluiten, leveren beide Flora's één beeld op, waarin

orden en genera en een tal van soorten identisch zijn, of zeer

verwante soorten elkander vervangen. Alleen schijnt Japan meer

houtgewassen te bezitten dan Amurland, zooals uit de hierbo-

ven vermelde cijfers kan worden opgemaakt. — In beide Flo-

ra's behooren de orden Compositae, Ranunculaceae, Gramineae,

Cyperaceae, Rosaceae, Scrophulariueae, Cruciferae, Leguminosae,

Caryophylleae, Liliaceae, Polygoneae tot de talrijkste (in Japan

ook de Labiatae), terwijl vele andere familiën slechts door en-

kele of eene soort vertegenwoordigd zijn. Ik onthoud mij van
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de opsomming van nadere voorbeelden, en bepaal mij bij de

vermelding der genera iaponica, die tot nu toe niet op het na-

burige vasteland van Azië noch elders ontdekt zijn

:

1. Glaucidium sieb. et zucc. — 2. Anemonopsis sieb. etzucc.

(RanuHCulaceae). — 3. Aceranthus morr. et decaisn. (Berberi-

deae). — 4. Pteridophylluin sieb. et zucc. (Fumariacede). —
5. Gorchoropsis sieb. et zucc. (Tiliaceae). — 6. Pseudaegle miq.

(Aurantiaceae). — 7. Euscaphis sieb et zucc. (Sapindaceae). —
8. Platycarya sieb. et zucc. (Juglandeae). — 9. Stephanan-

dra sieb. et zucc. — 10. Rhodotypus sieb. et zucc. — 11.

Rodgersia a. gray. — .12. Schizophragma sieb. et zucc. —
13. Platycrater sieb. et zucc. — 14. Cardiandra sieb. et zucc.

(Saxifrageae). — 15. Pomasterion miq. (Cucurbitaceae). — 16.

Textoria miq. (Araliaceae). — 1 7 . Trochodendron sieb. et zucc.

(Araliaceis a/fine f). — 18. Pertya schultz bip. — 19. Dias-

pananthus miq (Compositae). — 20. Quadriala sieb. et zucc.

(Corneae), — 21. ïripetaleia sieb. et zucc. (Ericaceae). —
22. Pterostyrax sieb. et zucc. (Styraceae). — 23. Stimpsonia

a. gray (Primulaceae). — 24. Keiskea miq. — 25. Chelonop-

sis miq. — 26. Orthodon benth. (Labiatae). — 27. Paulonia

sieb. et zucc. (Scrophularineae). — 28. Phacellanthus sieb. et

zucc. [Orobancheaë). — 29. Conandron sieb. et zucc. (Cyrtan-

draceae). — 30. Schizocodon sieb. et zucc. (Polemoniaceae). —
31. Pentacoelium sieb. et zucc. (Myoporineae). — 32. Rhodea

roth (Aspidistreae). — 33. Heloniopsis a. gray. — 34. Su«

gerokia miq. (Melanthaceae). — 35. Pseudocarex miq. (Cype-

raceae). — 36. Cercidiphyllum sieb. et zucc. [genus dicotyl.

dubiae affinitatis). — 37. Thuiopsis sieb. et zucc. — 38. Scia-

dopitys sieb. et zucc. (Coniferae).

Vergelijkt men dit getal van 38 buiten Japan nog niet ge-

vonden genera met het vroegere, toen het vaste land van oos-

telijk Azië zeer weinig onderzocht was, dan ontwaart men eene

hoogst aanzienlijke vermindering. In Noord-Ohina en vooral

op het Himalaya-gebergte werden Japansche genera in zoo groot

getal gevonden, dat het vermoeden geheel niet ongegrond is,

dat geen geslacht voor Japan gereserveerd zal blijven. Zoo wer-

den de genera Actinidia, Hovenia, Corylopsis, Distylium, Eu-

ptelea, Skimmia, Muggea, Daphniphyllum, Helwingia en an-
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dere in de Himalaya- en Khasia-gebergten ; Tricerandra, Boen-

ninghausia, Deutzia, Cryptomeria, Ophiopogon in China; andere

en daar en in noordelijk Indië teruggevonden, alsmede een tal

van identische soorten.

Een blik op de kaart doet ons zien dat de reeks der Ja •

pansché eilanden in noordelijke rigting het vaste land zoo zeer

nadert, dat de noordelijke punt van Karafto bijkans met de

kust vereenigd wordt, terwijl het geheele eiland slechts door

eene zeer ondiepe zee van de naburige kust gescheiden is.

Zuidwaarts wordt de tusschenliggende zee breeder ; maar de

Archipel van Corea vult die ruimte met talrijke eilandjes, die

door den Engelschen reiziger oldham onderzocht, dezelfde Flora

als Japan aanbieden.

Dit alles strekt tot bevestiging der stelling, dat de Flora van

Japan de voortzetting is van die van Oost- Azië, onder gelijke

breedte, of juister onder de gelijke Isothermen. De aard der

geslachten en soorten bevestigt dit. Eene groote hoeveelheid

daarvan vindt men in russisch Azië; een ander deel behoort

meer tot de Flora van Centraal-Azië, vooral van het Himalaya-

en Khasiagebergte en Noord-China. Een kleiner deel vooral in

de meest zuidelijke deelen vertegenwoordigt Midden-China en

bevat indische typen ; Hongkongs Flora levert menige identische

soorf. — Bij dit alles komt nog dat eene aanzienlijke hoeveel-

heid soorten die Noordelijk Azië met Europa gemeen heeft, in

Japan niet ontbreken, waarvan vele daar hare
#
oostelijke grens

vinden; zoo als Caltha palustris, Actaea spicata, Paeonia ofti-

cinalis, Berberis vulgaris, Chelidonium majus, drie europesche

Nasturtium, Cardamine impatiens en andere, Capsella bursa-

pastoris, Turritis glabra, Draba nemoralis, Stellaria uliginosa,

media, Malachium aquaticum, Cerastium viscosum, Malva rotun-

difolia, Dictamnus Fraxinella, Evonymus europaeus, Lotus cor-

niculatus, Potentilla anserina, Gomarum palustre, Pyrus Aucu-

paria, Epilobiurh angustifolium, tetragonum, Lythrutn Salicaria,

'Parnassia palustris, Drosera rotundifolia, Cicuta virosa, Tripo-

lium vulgare, Solidago Virgaurea, Artemisia vulgaris, Senecio

neuiorensis, Calendula officinalis, Linnaea borealis, Sambucus

ebuloides, Valeriana dioica, Campanula Trachelium, Galium

Aparine, verum. Vaccin? urn Vitia Idaea, Ledum palustre, eenige
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species van Pyrola, Diapensia lapponica, Lysimacbia vulgaris,

thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Lithospermum officinale, Myos-

otis arvensis, Prunelïa vulgaris, Nepeta Glechoma, ïhymus

Serpylluin. Solanum nigrum, S. Dulcamara, Verbena officinalis
?

vele soorten van Veronica, Utricularia intermedia, Plantago

major, soorten van Polygonum, Rumex en Chenopodiunf; Em-

petruin nigrum, Euphorbia Helioscopia, palustris ; vormen van

Castanea vesca en Eagus sylvatica die slechts tot aan de Cau-

casische streek oostwaarts zich verspreiden, treden in Japan op

(een onverklaard verschijnsel, tenzij men deze met Amerikaan-

sche soorten kan vereenigen (verg. hierachter) ; — verder onder-

scheidene Salices, Convallaria majalis, Smilacina bifolia, Gagea

triflora, Juncus communis, Luzula campestris, Carex praecox,

Poa nemoralis, pratensis, trivialis, Eestuca rubra, Triticum ca-

ninum , Aspidium £lix mas, Athyrium filix femina , Pteris

aquilina, Blechnum Spicant, Polvpodium vulgare, Ophioglossum

vulgare, ' Osmunda regalis, Equiseta, Lycopodium Selago en

clavatum, enz. enz. — Het zou niet moeijelijk zijn, deze lijst

aanzienlijk te vermeerderen.

Tegenover deze onbetwistbaar sterke verwantschap der Flora

Japonica met Azië, stel ik eenige haar kenmerkende trekken

van eigenaardigheid. Zij betreffen vooral het ongewoon, hooge

cijfer van soorten in sommige geslachten. Onder de Ranuncula-

ceën, die overigens een geheel Aziatisch karakter vertoonen, telt

Clematis 11 species, terwijl het geheele Russische rijk slechts

11 bezit. De Berberideën 12 species tegen 9 in geheel Rus-

land. Het geslacht Acer (met Negundo) is bepaald voorheer-

schend, met 16 geheel eigenaardige soorten, waarvan »welligt

slechts 1 op het naburige vasteland voorkomt, waar ove*r het

geheel 4, in geheel Rusland 7, in Noord- Amerika 6 soorten

groeijen. Onder de. Rosaceën klimmen de soorten van Prunus,

Spiraea, Rubus en Rosa tot hooge cijfers op. De Saxifrageën

worden het meest door eigenaardige genera gekenmerkt, hier-

voren vermeld, waarvan echter Deutzia in Amurland, in INoord-

Qhiua en Himalaya indringt. Zeer opmerkelijk is het aantal

Hydrangea-soorten, 16 in getal, uitsluitend hier vertegenwoor-

digd; op het vaste land slechts enkele, in Noord-Amerika

slechts 1 30ort. Soortgelijk is de verhouding van Viburnum
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met een 12-tal species, waarvan slechts twee of drie elders groeijen

;

Polygonum is nergens zoo sterk vertegenwoordigd als in Japan;

28 soorten, tegenover 19 in de Amurkolonie, waaronder ge-

deeltelijk identische species. Geheel buiten de gewone verhou-

ding is het aantal Cupuliferen, uit de geslachten Eik, Kastanje,

Beuk, ^Hazelaar. Omstreeks 25 eigen species van Quercus in

Japan tegenover 1 in de Amurkolonie; enkele soorten heeft

Japan echter gemeen met China en met het Himalayagebergte,

weshalve men mag vermoeden dat bij verder onderzoek Japansche

vormen in de tusschenliggende Aziatische landen zullen gevon-

den worden. Ilex mag men bij voorkeur een Japansch geslacht

noemen, daar er 18 species voorkomen, waarvan eenige ook in

het Himalaya-gebergte, andere in China 'groeijen *). Het on-

gewoon hooge cijfer van Carex, waarvan de meeste soorten nog

niet buiten Japau gevonden werden, heb ik reeds vermeld.

Onder de Gramineën vinden de Bambusaceën, die over het ge-

heel tropische of subtropische planten zijn, in Nippon hare

noordelijke grens.

In antwoord op de vraag hoever zich de Japansche Fiora in

oostelijke rigting voortzet, moet vooreerst worden opgemerkt

dat het noordelijke gedeelte zich aansluit aan de Kurilische eilan-

den eu zich daar reeds de invloed der rondom de aarde meer

of minder uniforme arctische Flora doet gelden. Planten die in

deze en in de subarctische zonen aan Azië en Amerika gemeen

zijn, komen reeds in Jesso voor. Ik sluit deze uit bij de be-

schouwing van bepaald amerikaansche typen in Japan. — De

vegetatie der oostelijk eerstvolgende eilanden in de noordelijke

Stille Kee heeft alle verwantschap met Japan reeds afgelegd,

behalve een Carex in Nieuw-Holland, een van daar en van

Chili, een van de Sandwich-eilanden. Met uitsluiting van Kos-

mopolitische planten, heeft Japan bovendien slechts 2 bepaald

Nieuw Hollandsche identische soorten, Chapelli'era glomerata en

Gnaphalium japónicum thunb., dat van forsters Gn. involu-

cratum niet verschilt.

Bij de vraag over de verwantschap der Flora Japonica met

die van Noord-Amerika onder ongeveer gelijke breedte, valt in

*) De diagnosen van deze en andere nieuwe soorten volgen hfer achter.
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de eerste plaats op te merken, dat die niet uitsluitend tot Ja-

pan beperkt is, maar betrekking heeft op geheel Oostelijk Azië

in de gematigde en warmer gematigde zonen. Beide wereld-

deelen hebben nu nog eenige verbinding onder hooger noorde-

lijke breedte langs Karafto, Kamschatka, de Kurilische en Aleu-

tische eilanden, vroeger welligt evenals aan weerszijden van

straat Beering meer zamenhangend. Maar al kon men be-

wijzen dat deze verbinding zich vroeger meer zuidelijk had uit-

gestrekt, ware daarmede de verwantschap der Flora's niet ver-

klaard, want het staat vast, dat Oostelijk Noord-Amerika, en

niet de westzijde verwant is met Oostelijk Azië, eene verwant-

schap die zich tot in het hart der Himalayastreek doet gelden,

zelfs door enkele geheel identische soorten bevestigd. — Ten

einde die verwantschap duidelijk te maken, heb ik in de vol-

gende tabel de in Europa ontbrekende genera, welke Japan,

China en Himalaya met Noord-Amerika buiten de arctische

zone gemeen hebben, opgeteekend naar het verschil van de

oost- en westzijde van dezen continent, met de grens van Rocky-

mountains. De hooger arctische genera die grootendeels uniform

rondom de aarde voorkomen zijn uier uitgesloten. — De voor-

letters der geslachten, .in de kolommen herhaald, wijzen aan

waar ieder geslacht voorkomt.

BUITEN-ETJROPESCHE GENERA WELKE OOSTELIJK AZIË (JAPAN,

CHTNA, HIMALAYA) MET NOORD-AMERIKA GEMEEN HEEET.

Noord-
•

j
Noord-

OltDO. GENERA. Amerika. ORDO. GENERA. ! Amerika.

W. 0. 1 W. 0.

Kanimculaceae *ïrautvetteria T T Capparidcae Polanisia P
il *Ciarifuga C C Hyperi cineac *Ascyrum A

Magnoliaceae *Magnolia M // *Elodea \ E
// *Illiciuiu 1 Caryophylieaiï *xV1o11uü;o 1 M M

Menispermeae *Menispennum M Malvaceae *Sida (Abutilon) S S
// *Cocculus C // *Malvastrum M

Berberideae *Caulophyllum C Camel iiaceae Gordon ia G
il *DiphyJleia Ü " *iStuartia • S
ii Podophyllum p Rutaceae *Zanthoxylum z
ii Jeffersonia J Ampelideae *Vitis subg. V .

Nymphaeaceae *Nelumbiuui N Ampelopsis

// *Brasenia B B Rhamneae *Berchemia B
Papaveraceac *Stylophu, S Olacineae *6choepfia warmer
Fumariaoeae *Dicentra ü D Am er.
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Noord- !! I
Noord-

ORDO. GENERA. Amerika. ORDO. •GENERA. Amerika*

W. 0. W. 0.

Sapiiidaceae *Aesculus A A Ericaceae *Leucothoe ' L
// *Negundo N N ii Clethra 1 C

Leguminosae *Crotalaria C Styracene *Symplocos s

ii *Wisteria w Bignoniaceae Catalpa T
u *Tephrosia T Scrophularineae'•Mimulus M M
ii Aescbynouiene A // *Herpeste? H H
ii *Des!iiodiuni D // Buechnera B
ii *Lespedeza L // *Ilysanthes I

ii

"

*Rhynchosia R Loganiaceae Grelsenjium q
u *Clitoria C Acanthaceae •Dipteracanthus '

I.)

tt *Cassia c // Callicarpa C
il *Gleditsehia G // *Phrynia P

il Desmanthus 1) D Labiatae *Hedeoma II

Lythrarieae *Ammannia A A ii *Lophanthua L L
Onagravieae *J ussiaea J ii *Cedronella ? C

// *Ludwigia L Polemoniaceae Phiox P P

Cucurbitaceae *Sicyos S S Gefrtianeae * Halen ia H
Oassulaceae *Pentlioruuj P Apocyneae *Amsonia A
Saxifrageae *Astilbe A Nyctagineae Oxybaphus

//
*Mitelia M Ai Pbytolacceae *Pbytölacca PI

" TiarelJa T ï L.iurineae *Teiranthera T T
// •Itea I Saurureae *Saürurus S

// •Hydrangea H Ëuphorbiaceae
;

*Acalypha A A
ii

•Philadelphus P P // Sapiuoa S

Hamamelideae *Hau araelis H // *Croton C c

ii
*Liquidambar L

ii *Phyllanthus p

Umbeïliferae Arckemora A
ii *Pachyaandra p

// •Cryptotaeuia C Urticeae *Laportea L
// *Osmorhiza // *Püea Pi

Araliaceae 'Oplopanax // *Boehineriri B
//

*jfiralia A Artooarpeae *Maclura M
// *Panax A Conirerae *Thuja • T Tl

Corneae •Nyssa N // *Cbamaecyparis C cl
Caprifoliaceae *Diervilla D

ii *Torreya T T
Kubiaceae Mitchella M ii *Podocarpu9 Mexico!

// #
*Oidenlandia Aroideac *An*8aema A

/' iVLitreoia M ii *Symplocarpus S S

Compositae Vemonia V ii *Lysichiton L
//

Eiephaatopus E Burmanniaceae Burraannia B

// *Adenocauio« \ A Orchideae *Aretbusa A
ii Diplopappus D D ii *Pogonia P

ii
*Boltonia B ii Tipularia T

ii
*Bioüa? B ii *Bletia B

ii
Pluchea P ii *Lipari3 L

ii Eclipta E Hypoxideae Hypoxis H
ii

*Cacalia C Haemadoiaceae •AietFis A
Ericaceae *Chiogenes C Amaryllideae *Pancratium P

ii
*Gaultheria G G Roxburghiaceae *Croomia Florida
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!
Noord- Noord-

ORDO. GEN E KA. Amerika. ORDO. GENERA. Amerika.

|

W. 0. W. 0.

Smilaceae j*Trillium

1

T T Cyperaceae |*Fuirena 1

Liliaceae *Clintonia ^ C // •Scieria
Melanthaceae •Uvularia ? ü Gramineae Vilfa V V

ii Prosartes P ii *Sporobolus 9 9

ii *Zy£adenus z ii *Muhlenbergia M \J

ii *Stenaüthium? s ii *Arisiida A
Il s *ChamaeIirium c ii *Lept.ochlou L

Commelineae •Comunelina • C c ii Bryzopyrum B li

n Tradescantia T
X

ii *A rundinar ia \

Xyrideae Xyris ii *Paspalun P
Cyperaceae *Kyllingia K ii

ii

Cenchrus

*Sorghinn
C C

s

4D 14:2

Het blijkt dus dat 142 eigenaardige genera van Oostelijk

N.-Amerika in Oostelijk Azië voorkomen, waarvan 38 ook in

Westelijk N.-Amerika groeijen; slechts 2 zijn uitsluitend aan

W. N.-A. en Oost-Azië eigen, die echter vooral tot de hoogere

breedte behooren. Al deze genera behooren tot 62 familiën,

waarvan 11 tot de Leguminosae, 10 Gramineae, 9 Compositae,

5 Melantbaceae, 5 Orchideae, 5 Euphorbiaceae, 4 Berberideae, 4

Scrophularineae ; de overige zijn door minder, 28 familiën slechts

door 1 genus vertegenwoordigd. Niet zelden drukt zich de

verwantschap bovendien uit door identische of althans door zeer

verwante soorten. — In Japan zelf komen de gehera voor welke

in de tabel met * geteekend zijn, dus ten getale van 120.

Maar niet alle zijn door identische soorten vertegenwoordigd.

Waar dit niet het geval is, kan men, onder den invloed vau

darwin's hypothese, verwante soorten vergelijken, of zelfs ver-

moeden dat zij afstammelingen van ééne type zijn, in de ge-

scheiden woonplaatsen gewijzigd. Voor mij hebben die ver-

wante soorten, waarvan het aantal belangrijk is, alleen waarde

als gelijkvormige elementen in de groepering van twee Flora's.

Ik bepaal mij daarom bij de optelling der identische soorten,

waarbij de letter O of W achter den naam het voorkomen in

O.- of W.-Amerika aanwijst. Slechts dan vermeld ik een aan-

verwante soort wanneer ik vermoed dat zij met de andere analoge

zal moeten vereenigd worden
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Houtvormende species: 1. Rhus Toxicodendron, W.O. 2. Vi-

tis Labrusca, O. 3. Prunus virginiana ?, O. 4. Spiraea betulaefó-

lia, O.W. 5. Sp. salicifolia?, O. 6. Photinia arbutifolia, W.

7. Amelanchier, canadensis var., O 8. Pyrus rivularis, W.

9. P. (Sorbus) americana, O. 10. P. (Sorbus) sanibucifolia, W.

11. Lespedeza hirta Eli. O. 12. Ribes laxiflorum, W. 13. R.

Cynobasti ?, O. 14. Echinopanax horridum, W. 15. Aralia chi-

Liensis (spinosa), O. 3 6. Cornus canadensis, O. 17. Lonicera

coerulea?, O. 18. Viburnum latanoides, O. (V. cordifolium Wall.

van Himalaya). 19. Viburnum Opulus var., O.W. 20. Sambu-

cus racemosa, var. pubescens, O.W. 21. Vaccinium macrocar-

pum, O.W. 22. Chiogenes hispidula, O. 23. Menziesia ferru-

ginea, W.O. 24. Menziesia globularia, O. 25. Betuia lenta, O.

26. Alnus marititna var., O.W.? 27. Castanea japonica, welligt

met Amerikaansche te verbinden. 2a. Eagus sylvatica, zeer nabij

F. ferruginea, O. 29. Torreya nucifera is van de Amerikaan-

sche bijkans niet te onderscheiden. — Totaal 29.

Kruidachtigen, allen polycarpisch: L. ïrautvetteria, zeer nabij

T. palmata, O.W. 2. Thermopsis fabacea, W. 3. Potentilla fra-

giformis, W. 4 Elodea virginiana, O. 5. E. petiolata, O. (i.

Cryptotaenia canadensis, O. 7. Archangelica Gmelini, O.W. 8.

Cymopterus littoralis, W. 9. Heracleum lanatum, O.W. 10. Os-

morhiza longistyla, W.O, 11. Aralia 5-folia, O. 12. Valeriana

dioica (ook Europ.), O.W. 13. Stachys palustris var., O.W.

14. Senecio Pseudo-Arnica, O.W. 15. Achillea sibirica, W.

16/ Viola canadensis var., O.W. 17. V. Selkirkii, O. 18. Bra-

senia peltata, O. (ook Nieuw-Holland). 19. Caulophyllum tha-

lictroides, O. 20. Diphylleia cymosa, O. 21. Ruinex persica-

rioides, O. 22. Monotropa uniflora', O. (ook Himalaya). 23. Py-

rola asarifolia, O. 24. Pyrola incarnata, O. 2o. Pachysaudra

terminalis, zeer nabij P. procumbens, O. 26. Saururus Lourei-

rei, zeer nabij S. cernuus, O. 27. Liparis liliifolia, O 28. Or-

chis latifoiia var. Beeringiana, W. 29. Pogouia ophioglossoi-

des, O. 30. Erythronium grandiflorum, O. 31. Trillium erectum

var., O. 32. Polygonatum gigantum, O. 33. Smilacina bifolia

var. Kamschatica, W. 34. Streptopus amplexifohus, O.W. 35.

Streptopus roseus, O.W. 36. Chamaelirium luteum, zeer nabij

Ch. carolinianum, O. 37. Croomia japonica, denkelijk slechts



eene speling van C. paucillora, O. 38. Veratrum viride, O.W.

39. Juncus xiphioides, W. 40. Carex rostrata, O. 41. Carex

stipata, W.O. 42 Carex macrocephala, W. 43. Sporobolus elon-

gatus. O.W. (en Himalaya). 44. Agrostis perennans Tuck (sca-

bra), W.O. 45.Festuca pauciflora, W. 46. F. parvigluma Steud.,

als vorm van F. occidentalis. W. 47. Triticum semicostatum,

48. Adiantum pedatum, O.W. 49. Onoclea sensibilis, O. 50» Os-

ïnunda cinnamomea, O. 51. Lycopodium lucidulura, O. 52.

Lycopodium deudroideum ? W.O. — Met inbegrip der genoemde

vijf Filices 52, dus in het geheel 81 species, ongeveer
2
^- ge-

deelte der Phanerogamen van Japan.

Wanneer wij de behoefte aan warmte nagaan welke een groo-

ter deel van deze 8 1 planten voor hare ontwikkeling behoeven,

is het duidelijk dat zij bij de tegenwoordige geographische po-

sitie zich niet van het eene werelddeel naar het andere konden

verspreiden. Daarom stelde men aanvankelijk dat in vroeger

tijdvakken ook op meer zuidelijke breedte eene verbinding tus-

schen beide continenten had plaats gegrepen. Asa gray heeft

echter naar mijne meening op eene overtuigende wijs bewezen dat

eene hoogere temperatuur in vroegere tijdvakken de verspreiding

dezer soorten van den eenen continent naar den anderen mo-

gelijk maakte, langs de wegen die thans in de boven vermelde

rigting bestaan. — Algemeen toch wordt erkend dat de thans

levende wezens van zeer verwijderde tijdvakken dagteekenen.

De Paleontologie bevestigt dit dagelijks, — 20 pC. miocene

Mollusken, 40 pC. pliocene bestaan thans nog levend. Planten

der tegenwoordige periode zijn fossiel in de miocene lagen.

Taxodium distichum, thans uitsluitend aan Amerika eigen, ligt

fossiel in de miocene lagen van Silesië. De Barnsteen -Flora

bevat een groot deel van nog levende soorten. In de miocene

lagen van Vancouver-eiland vondt lesquereux tusschen Dicoty-

ledonen en Palmen, die allen eene vroeger hoogere temperatuur

aanwijzen, de vermaarde Conifere Sequoia sempervirens, die

thans 10°— 15° graden verder naar het zuiden wouden vormt.

De fossiele dieren van Nebraska wijzen op een vroeger warmer

klimaat oostelijk van Eocky-inontains, eene stelling die door

talrijke onderzoekingen bevestigd werd. De Flora der gema-

tigde zone die nu in W.-Europa den poolcirkel raakt, zal

VERBL EN MEDED. AFD NATUURK. 2de REEKS. I>EEL il. &
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dat OQk in West- en Centraal Noord-Amerika gedaan hebben,

zoodat de Flora's van deze en die van Noord-Azië zich naar de

wetten der plantenverspreiding konden vermengen. — In den

posttertiairen tijd naderde van lieverlede de glaciale periode,

waarbij liet arctisch klimaat zich tot aan de breedte van den

Ohio uitstrekte. In dezelfde verhouding trok de gematigde

Flora, zich zuidelijk terug, en toen bij het eint'e dier periode

de voorgedrongen arctische planten op gelijke wijs naar de

poolstreken terugweken, konden de achterblijvende soorten op

de koudere toppen der Alleghanies en andere hooggebergten van

New-York en New-England het leven voortzetten. Dat deze

wisselingen der temperatuur langzaam kwamen en gingen, blijkt

genoegzaam uit de omstandigheid, dat de meeste planten niet

omkwamen, dat er tijd was zich als soort te verplaatsen. Het

een en ander bevestigt .op nieuw, dat de tegenwoordige orga-

nismen van zeer aloude dagteekening zijn. — Zoo ver als de

arctische planten zich noordwaarts terugtrokken, volgden haar

de soorten der gematigde zone en waren bij die verspreiding door

eene minder breede zee van Azië gescheiden. — De vraag of

de hier bedoelde plantensoorten reeds voor de glaciale periode

bestonden, heeft lesquereux bevestigend beantwoord; in anti-

glaciale lagen vindt men fossiele species die thans in Amerika

leven, maar meestal tot zuidelijker breedte beperkt. — Uit dit

alles kan men afleiden dat in het tijdvak hetwelk op het

glaciale volgde, het fluviale van dana, toen de landstreek van

St. Lawrence en Lake Champlain door water bedekt en over het

geheel het land noordwaarts minder hoog verheven was en, wat

de immense alluviale vlakten getuigen, de rivieren nog veel

aanzienlijker stroomen vormden dan thans, over het ook veel

smallere land eene hoogere temperatuur zal geheerscht hebben.

Megatherium, Mylodon en andere fossiele zoogdieren, Elephas

primigenius hier en in Noord-Azië, wijzen op een milder kli-

maat dan thans; en dat die wisselingen van temperatuur voor

Amerika en Azië en zelfs voor Europa gelijktijdig en gelijk-

vormig waren, mag naauwelijks betwijfeld worden. — In die

warmere tijdvakken dus voor en na den glacialen tijd konden

planten van de gematigde zone zich langs den weg van straat

Beering, de Aleutische en Kurilische eiland-reeksen versprei-
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den, van den eenen continent naar den anderen. Waar de Eie-

phas primigenius eenen weg vond konden het ook de planten

doen. — De studie der fossiele planten in beide werelddeelen

belooft hier nog veel opheldering. Salisburia adiantifolia, eene be-

kende Chino-Japansche Conifere, wordt in Noord-Amerika in anti-

glaciale lagen fossiel gevonden, even als in oostelijk Europa het

Amerikaansche- Taxodium. — Waarom het meerendeel der ge-

meenschappelijke species aan de oostzijde van Amerika voorkomt,

daar zich staande hield toen over het breeder en hooger gewor-

den land de tegenwoordige lagere temperatuur zich ontwikkelde,

hangt ongetwijfeld zamen met de algemeene rigting der Isother-

men, waardoor aan de westzijde de genoemde plantensoorten

onder gelijke breedte niet konden blijven leven.

BIJVOEGSEL.

Species novae japonicae.

DIPSACUS Linn

Dipsacus japonicus n. sp. Caulis parce aculeatus; folia lon-

giuscule petiolata ovata, elliptica vel oblon^ata, praeter acuuien

breve serrata, in nervis et marginibus parce setulosa, inferiora

simplicia, reliqua ad petioli apicem foliolo parvo utrinque aucta;

capituli parvi phylla involucralia linearia acuta bracteis mem-

branaceis brevi-subcuneatis ex apice truncato villosulo longe

aristatis (arista ciliata et pubera) subbreviora; involucellum ob-

pyramidato-tetragonum subglabrum coronula dense viilosa ; co-

rolla velutina. D. piloso lam. accedit.

ILEX Linn.

1. Ilex pedunculosa n. sp. Glabra; folia longiuscule petiolata

ovata vel oblongo-ovata breviter acuminata integerrima, adul-

6*
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tiora conacea venis costalibus utrinque circiter octonis patulis;

umbellae axillares et inferne laterales graciliter pedunculatae,

pedicellis flore plus duplo longioribus ; flores tetrameri ; calycis

glabri lobi acuti
;

petala rotundato-elliptica iina basi unita; sta-

ruina petalis paullo breviora; pedunculi pedicellique sub fructu

valde elongati; drupae tetrapyrenae.

2. Ilex subtilis n. sp. Ramuli cum foliis utrinque et pedi-

celli calycesque patule pubescentes; folia e basi acuta lanceo-

lata acuminata parvula, mucrouibus patentibus serius subde-

ciduis distanter ciliato-serrata
;

pedicelli axillares 3

—

I breves;

calycis lobi 4 ovato-rotundati breves; petala elliptica basi sub-

unita staminibus longiora; drupae 4-pyrenae?

3. Ilex subpuberula n. sp. Eamuli uovelli tenere puberuli;

folia breviuscule petiolata ovato-lanceolata vel sublanceolata in

acumen apice obtusulum attenuata, mucronulato-serrulata, par-

vula ; flores axillares pauci fasciculati brevissime pedicellati; ca-

lycis lobi 4 brevissimi triangulares ciliolati; drupae tetrapyre-

nae punctatae.

4. Ilex argutidens n. sp. Ramuli angulati cum foliis glabri,

folia elliptica vel oblongo-elliptica breviter acuminata mucronato-

serrulata, costulis utrinque 6—10; pedunculi axillares brevis-

simi unibellato-3— 4-flori raro uniflori, pedicellis pedunculo lon-

gioribus florem cifciter aequantibus; flores 5—4-meri; calycis

brevissimi lobi rotundati; petala ovata basi connata stamina ex-

cedentia; drupae 4-pyrenae.

5. Ilex Sieboldi n. sp. Eamuli folia utrinque pedunculique

pubescentes; folia elliptica vel lato- aut ovato-elliptica acuta

vel breviter apiculata, dense mucronulato-serrulata, costulis utrin-

que 5— 7; flores axillares, aut e pedunculo communi 5—8 um-

bellatim pedicellati minores 4— 5-meri, aut in aliis absque pe-

dunculo axillares pauci usque solitarii 5—6- raro 4-meri ma-

iores fertiles; calycis lobi ovati ciliolati; petala elliptica basi

connata; stamina fl. maiorum corolla breviora; drupae 3—4-

pyrenae.

6. Ilex Buergeri n* sp. Ramuli petiolique tenerrime puberi;

folia breviter petiolata elliptica oblongave acuminata serrulata
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glabra, venis costalibus tenens ; flores glomerato-axillares, glo-

merulis floribusque subsessilibus ; bracteae ovatae ciliolatae; ca-

lycis lobi 4 obtusi ciliolati;. petala ovalia basi subunita.

POLYGALA.

Folygala Sieboldiana n. sp. Annua erecta pauci-ramea praeter

foüorum margines scaberulos glabra; folia alterna distantia pe-

tiolata lato- vel ovato-elliptica acuta vel obtusula mucronulata;

racemi graciles unilaterales densiflori; bracteae deciduae, exterior

cucullato-ovata longe cuspidulata pedicellum circiter aequans;

flores parvi; sepala elliptica posticum paullo maius concavum
)

alae ovali-rotundatae ; carina paruin exserk apice bifidulo? mi-

nutissime pauci-papillosa, capsulae orbiculares apice bidentulae;

semina pubera.

LONICEKA Linn.

Lonicera gracilipes n. sp, Eami striati oppositi tenues iunio-

res cum foliis pubescentes ; folia breviter petiolata superiora ma-

jora elliptica acutiuscula vel oblongo-elliptica utrinque obtusa

vel raro apice subacuminata, novella ciliolata; pedunculi axil-

lares vulgo solitarii folia aequantes vel in microphyllis duplo

superantes 'sparse pilosi apice 1—£-flori, ovariis liberis; brac-

teae lanceolatae calyce longiores apice subciliatae dorsoque parce

pilosae ; calycis tubus glaber vel paucis pilis capitellatis, limbus

patens subcampaniforniis ore 5-sinuatus; corolla glabra basi le-

viter gibba, limbo subregulariter 5-fido. — Prope Jedo.

CLANDESTINA TorENEP.

Clandestina japonica n. sp, Scapi dense bracteati ; racemus cy-

lindraceus vel abbreviatus spicato-densus, bracteis lanceolatis;

calyx cylindraceo-subcampanulatus subaequaliter acute 4-denta-

tus, pilis patulis parce hirtellus; corollae tubus calyce longior,

labium posticum galeatum erectum apice subtruncatum, antici

demissioris trilobi lobi securiformi-semicirculares; antherae dorso

ad basin hirtellae.

TOEJELDIA Huns.

Tofjeldia japonica n. sp. Folia radicalia pauca linearia acuta



6-nervia acie utraque ciliolato-seaberula; racemus interruptus,

axi cum caulis parte superiore pedicellisque pilis brevibus ob-

tusis rigidis patent ibus partim glandulosis muriculato; flores

plerumque terni. pedicellis aequilongi; bracteae triangulares acu-

tissimae cum lobis calyculi conformibus dorso deorsum papil-

losae, margine superne denticulato-ciliolatae
;

perigonii phylla

glabra subaequilonga trinervia, exteriora oblongo-elliptica, inte-

riora subspathulata, filamentis paullo breviora; ovarium glabrum;

styli continui. — In montibus Nippon detexit keiske. — T.

pubenti dryand, accedit.

JEICYRTIS Wall.

1. Tricyrtis japonica n. sp. Caulis angulatus cum foliis utrin-

que pilis e glandula ortis hirtellus; folia conniventi-amplexi-

caulia elliptica vel oblonga 7-pli- 9-plinervia ; flores axillares

gemini vel terni et terminales pauci, illi absque pedunculo com-

muni, pedicellis ima basi bracteolatis ; sepala exteriora 7- fere

9-nervia dorso pilosuia; ovarium glabrum; stylus inferne indi-

visus, superne in 8 ramos singulos profunde bifidos teretes

papilloso-hirtellos apice laevi stigmatosos divisus.

2. Tricyrtis macropoda n. sp. Caulis gracilis patule-puberus

glabrescens; folia distantia e basi auriculato-cordata amplexicauli

ovato oblonga vel sublanceolata (raro ovataj acute acuminata,

7-plinervia membranacea margine scaberula, juniora supra vix

subtus in nervis pubera; pedunculi axillares solitarii termina-

lesque vulgo pauci bis dichotomi 4—6-flori glanduloso-puberi;

ovarium glabrum angustum, stylo gracili, ramis '6 ipsius lon-

gitudine, fere ad [ bipartitis filiformibus.

SMILAX Linn.

1. Smilax Oldhami n. sp. Inermis, ramis subteretibus vel

striato-angulatis ; folia cordato-lato-ovata ex apice acuto vel

subobtuso mucronulata elineolata subtus reticulato-7-nervia ner-

vis 3 fere 5 mediis ad apicem perductis
;

pedunculi fem. axil-

lares solitarii umbellato-paucirlori
,

pedicellis pedunculo plus

duplo brevioribus; ovula in loculis solitaria. — Petioli i poll.

longi, infra cirrhos vaginato-canaliculati ; folia k\— %\ poll.



( 87 )

longa; pedunculi pollicares. — In Archip. Goreano detexit

oldham (n. 887).

2. Smilax Uflora Sieb. mss. Rami ramulique aculeati striato-

angulati, haud raro sub angulo fere recto flexuosi; folia brevi-

ter petiolata (cirrhis ad mucronein reductis) exilia subrotundata

vel elliptico-rotundata vel transverse latiora et tune emarginata,

omnia spinoso-rnucronata, trinervia, nervis in mucronem conti-

nuatis, subtus prominentibus et reticulatis. — In Nippon.

3. Smilax Sieboldi n. sp. Rami ramulique subtetragoni acu-

leis tenuibus longiusculis patentissimis ; folia alterna (petiolis

infra medium alatis, cirrhis brevibus . caducis) e basi leviter

cordata medio cuneato-producta deltoideo-ovata vel ovata rarius

infima rotundato-ovata, breviter mucronato-acuminata acutave,

sub-5-vel 3-nervia, nervis 3 mediis usque fere ad apicem

perductis, chartacea, pellucido-lineolata ; umbellae fem. peduu-

culatae, pedunculo petiolum superante; baccae globosae monosper-

mae. — Speciebus americanis, vid. S. hispidae muehl. mani-

festo affinis. — Petioli |

—

±, folia 3—f poll. longa. — In

hortis culta.

4. Smilax trinervula miq. Rami inermes teretiusculi flexuosi

;

folia alterna breviter petiolata (petiolo fere usque ad apicem

alato ibique bimucronato) e basi acuta elliptica apice obtusulo

brevi-mucronata, chartacea, elineolata, trinervia, nervis ad apicem

perductis tenere reticulatis; flores. ... — Internodia 4—-6 lin.,

petioli 1 lin, longi; folia 1|—1| poll. aequantia.

5. Smilax nipponica n. sp. Herbacea ; folia alterna inferiora

longe, superiora breviter petiolata (petiolis basi cirrhiferis) e

basi lata subtruncata vel leviter retusa infima ovato-suboblonga

reliqua pleraque ovato-lanceata mucronato-acuta 5- raro sub-7-

suprema sub-3-nervia, nervis 3 mediis ad apicem ductis, mem-

branacea elineolata, subtus in nervis reticuloque pube brevi

adspersa; pedunculi elongati petiolum duplo excedentes umbel-

lato-pluriflori
;
perigonii masc. phylla linearia patentia staminibus

longiora; antherae breves filamento breviores ; baccae brevi-pedi-

cellatae .4—6-? spermae. — S. herbaceae linn. et S. peduncu-

muehl. manifesto affinis, cum Coprosmantho consanguineo



{ 88 )

kunth. conjungi haud posse videtur. Eolia 3— 4 poll. longa. —
In sylvis ins. Nippon detexit keiske.

6. Smilax higoënsis n. sp, Rhizoma horizontale tenue teres

nodosum fibrillis longis; cauiis subherbaceus inermis inferne

squamis paucis dissitis instructus, caeterum foliosus; folia al-

tema distantia (petiolis 1—| poll. longis supra basin breviter

vaginatam cirrhiferis) e basi auriculato-subhastato-truncata longe

lanceata vel pleraqae lanceato-linearia mucronato-acuta tola tri-

nervia subtus transverse et reticulato-venosa, chartacea, glabra,

elineolata, pellucido-puncticulata, 3— 5-pollicaria. — In m. Kiu-

boo prov. Higo detexit keiske.

Sugerokia nov, gen. Perigonii corollini persistentis phylla 6

aequalia spathulato-oblonga, exteriora basi paullo angustiora.

Stamina 6, imae eorum basi inserta, filamentis persistentibus,

antheris lineari-oblongis bilocularibus baseos sinu profundo af-

fixis, apice leviter emarginatis , loculis postice dehiscentibus.

Ovarium profunde trilobum triloculare, loculis ex angulo cen-

trali pluriserialiter multiovulatis, ovulis adscendentibus anatropis.

Stylus ex ovarii sinu profundo centrali progressus gracilis, stigmate

peltato-capitato conniventi-trilobulo, totus persistens. Capsula e

tribus folliculis basi antice unitis, canali centrali interiecto, fol-

liculis dorso et ventre dehiscentibus detnurn bivalvibus. Semina

nunierosa adscendenti-imbricata linearia subplana, testa laxe

membranacea utraque extreniitate in alam excurrente, albumine

carnoso, embryo basilari exilissiino? — Herba e tubere solitarie

egressa, inia basi foliosa apice subunibellato- vel racemoso-florida,

Helionopside a. gray affinis, sed characteribus essen tialiter di-

versa. — 8. japonica, a mizutani sugerok, celebri inter Japo-

nenses naturae scrutatore, probabiliter in Japonia boreali detecta,

vernali tempore florens.

ZYGADE^tTS Michx.

Zygadenus (Synadeiii §) iaponicm n. sp. Cauiis tereti-

usculus foliosus praesertim inter flores pilis fasciculatis pubes-

cens; folia inf. vaginaritia, superiora multo minora linearia ner-

vosa plana; racemus simplex vel basi compositus
;

pedicelli

bracteam ovatam acutam vel superiorum sublanceolatam supe-
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rantes; sepala lato-lanceoiata sub-7-nervia parte circiter \ in-

feriore glanduloso-crassa caeterum membranacea ; styli 3 patentes

breves apice subincrassato stigmatosi; staraina perigonio j bre-

viora, antheris apertis clypeatis; capsula obverse- oblonga apice

divergenti-tricuspidutata stylisque quasi tricornuta; semina in

singulo loculo 2— 1 oblonga plana, testa pallida undique in

alam subspougiosain dilatata. — In inontibus Nippon.

HYDEILLA Rich.

Hydrilla japonica n. sp. Humilis pauciramea; folia inferiora

alterna reliqua opposita vel pauci-verticillata, e basi amplexi^

cauli linearia acuta uninervia minatissime serrulata vel integer-

riraa; flores dioici ?, spatha fem. axillaris sessilis tubulosa, peri-

gonii tubus longe exsertus filiformis.

OTTELIA Rich.

Oitelia japonica n. sp. Folia cordato*ovata obtusa usque el-

liptico- vel lanceolato-oblonga, utrinque acuta, 7—5— 3-nervia

petiolo iongiora; spatha angusta anguste alata alis paucis haud

crispis ; sepala lanceolata subpetaloidea (staraina pauciora quain 6 ?)
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VERDWIJNEN EN ONTSTAAN

VAN

SOORTEN {SPECIES) IN HET PLANTENRUK;

DOOR

II, €. V 1 \ HALL.

De vraag over het verdwijnen van oude en het ontstaan van

nieuwe soorten in het plantenrijk staat in naauw verband met

de gevoelens der natuuronderzoekers over de meerdere of min-

dere standvastigheid, welke wij aan het denkbeeld soort (species),

zoo in het dieren- als in het plantenrijk; toekennen. Bestonden

alle soorten, welke wij thans hier op aarde zien, reeds toen de

aardbol zijne tegenwoordige gedaante heeft aangenomen, of zijn,

er eenige verloren gegaan en andere weder bijgekomen? Ik meen

het laatste te moeten aannemen, althans hoogst waarschijnlijk,

en grond mij daarbij op het volgende, waarbij ik voor een ge-

deelte gebruik heb gemaakt van eene onlangs, in 1865, te

Munchen uitgekomen rede van Dr. carl NaGELi, onder den

titel van Bntstehung und Begriff der naturhistoriscken Art.

I. De overblijfselen eener vroegere, zoo als men zegt voor-

wereldlijke, orde van zaken op deze onze aarde bewijzen, dat er

weleer planten en dieren bestaan hebben, welke men nu niet

meer in den levenden toestand kent, en dat er hierbij eene op-

klimming van min volkomene tot meer volkomene vormen wordt

waargenomen. Neemt men nu aan, zoo als lyell dit voor de

Geologie duidelijk gemaakt heeft, dat dezelfde wetten, die vroe-

ger geheerscht hebben, ook thans nog aanwezig zijn, maar dat

er natuurlijk andere planten en andere dieren op deze onze
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aarde moesten • bestaan, toen er een andere graad van warmte

en andere uitwendige invloeden, dan thans, werkzaam waren;

dan is het verdwijnen van eenige en het ontstaan van andere

soorten reeds als bewezen aan te nemen.

Vele in vroeger fijden bestaan hebbende dieren en planten

toch zijn verdwenen. Van de gansche rijke vegetatie van het

steenkool tijdperk is geen enkele soort nog heden ten dage op

de aarde aanwezig. Nieuwe vormen zijn geboren; doch men

vindt van alle thans bestaande soorten geene vroeger dan in

het tertiaire tijdvak. Doch, zoo wij de fossiele planten ter zijde

laten, dan ontstaat de vraag en deze is meer het eigentlijk on-

derwerp mijner 'rede: ,t wat heeft er te dezen aanzien in het

historisch tijdvak plaats gehad en wat geschiedt er nog heden

ten dage?

IL A priori wordt het reeds waarschijnlijk, dat het geval

zal kunnen plaats hebben, dat eene plantsoort, door andere daar

weliger groeijende soorten verdrongen, in eene streek geheel

verdwijnt. Als dit op ééne plaats geschiedt, waarom zoude

het dan ook niet op andere plaatsen kunnen gebeuren? Zoo dit

overal heelt plaats gehad, is de plant van de aarde verdwenen.

Immers er ontstaan jaarlijks veel meer planten dan de aarde

bij mogelijkheid zoude kunnen voeden, veel meer dan waarvoor

ruimte is. Alleen de sterkste en gelukkigst geplaatste individu's

van eenige soort blijven over en verdrijven de andere ten laatste

geheel. Maar ook vele soorten, elkander dikwijls in aard en

eigenschappen vrij nabij komende, verdringen elkander; en zoo

kan het gebeuren, dat eene soort in eene landstreek geheel en

al te loor gaat. Er zijn vele voorbeelden van dien aard aan te

wijzen. Volgens NaGELi (t. a. pi!, p. 35) zijn eenige Cycadeën

nog in historischen tijd uitgestorven; maar van vele plantsoor-

ten gaat de vermindering ook thans nog zoo snel voort, dat

het hoogstwaarschijnlijk' is, dat zij ras geheel van de aarde ver-

dwenen zullen zijn Was het verandering van klimaat en van

andere uitwendige omstandigheden, die vele planten der voor-

wereld deden uitsterven, thans is het vooral de mensch, die de

oppervlakte der aarde eene algeheele verandering doet onder-

gaan. Heidevelden verdwijnen en daarmede een aantal planten

die alleen op de heide voorkomen. Wanneer alle heidevelden
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in Europa voor den jaarlijks over zoovele bundertallen zich uit-

breidenden landbouw verdwenen zijn, zal ' men geene Drosera's,

geen Orchis maculata en zoovele andere aan deze gronden alleen

eigene soorten in Europa meer aantreffen. Op hoevele plaatsen

zien wij nu reeds de rogge, aardappelen en de daar tusschen

voorkomende onkruiden, korenbloemen, muggepoot of pluim-

gras (Agrostis spica venti), Polygonum Persicaria en andere de

plaats innemen der Erica's Polygala, Nartkecium en andere,

van welke op de bouwlanden meest geen enkel spoor meer over-

blijft.

In vele jaren in de heidestreken van het oosten van Fries-

land niet geweest zijnde, wilde ik in den afgeloopen zomer de

mij van vroeger welbekende Bergummer heide met eenige mij-

ner" leerlingen opzoeken, maar ik zocht de gansche heide en

al de daarop eigenaardig voorkomende gewassen *te vergeefs.

Alles was in bouwland, weide en bosch veranderd, met uit-

zondering van een zeer klein plekje, dat ik door hulp van een

gids nog opspoorde en waar dan ook dadelijk de aan de heide-

velden zoo geheel eigene vegetatie in het oog viel. Zoodanige

opmerkingen kan men op vele plaatsen maken. Het droogmaken

van meeren, het uitroeijen van bosschen moet diergelijke gevol-

gen Eebben.

De waternoot (Trapa natans) die, volgens NaGELi (p. 36],

tijdens het bestaan der paalwoningen in Zwitserland algemeen

verbreid was, is daar nu nog maar in ééne enkele sloot {Teich)

aanwezig. De gorter noemt haar in zijne Flora VII Provin--

ciarum, p. 44, als in vijvers en stilstaande zoete wateren op

sommige plaatsen in Nederland voorkomende; maar ik weet

niet, dat zij bij ons door een kruidkundige en er waren

velen die ons kleine land zorgvuldig en op velerlei wijzen door-

zocht hebben — in.de 19 de eeuw wedergevonden is. Het laatste

geldt mede van de marentakken of- vogellijm (Viscum album n

die door de gorter, p. 265, als groeijende op verschillende

soorten van boomen bij Amsterdam, Haarlem en Dordrecht

vermeld is, en welke zeer in het oog vallende plant niet zoo

ligt, als de waternoot, kan worden voorbijgezien.

Iris foetidissima aan de vaart tusschen Leiden en Haarlem

(de gorter, t. a. pi., p. 11); Sideritis hirsuta, bij de wegenen
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paden (de gorter, p. 156) en Ophrys cordata in de duin-

valleien achter Overveen bij Haarlem (de gorter, p. 237),

schijnen hier niet meer te groeijen. Ik spreek nu niet van soor-

ten, welke welligt vroeger met andere verward zijn en die dus

hierbij niet in aanmerking komen; maar verscheidene zijn stel-

lig uit Nederland verdwenen, zonder dat wij de oorzaak daar-

van met genoegzame zekerheid kunnen nagaan.

Ook buitenslands zijn voorbeelden van vermindering, b. v.

van de hulst in Zweden, die daar zijn ondergang te gemoet

schijnt te gaan (NaGELi, p. 36). De ceders van den Libanon

verminderen zeer aanmerkelijk, en van de vroeger in Afrika zoo

veelvuldige boomen uit het geslacht jEncepkalarlos, vindt» men

nog maar enkele zeer oude stammen overgebleven (NaGELi, p. 35).

Met het verminderen van eenige planten moet de vermeer-

dering van andere gepaard gaan en met het verdwijnen van

eenige soorten het ontstaan van andere, waarvan ik nu de

waarschijnlijkheid zal trachten aan te wijzen.

III. Laat ons eerst nagaan, welke vermeerdering van 'soorten

in eenige landstreek tegen de vermindering van andere over-

staat, en welke vermeerdering dus tot het verdringen en

doen verdwijnen van andere aanleiding moet geven. Niet alleen

dat granen, wortelgewassen, vlas, klaver en andere bouwplanten

en boomen de planten der heiden en veenen verdreven hebben;

verscheidene planten zijn als onkruiden met en tusschen die

bouwplanten naar andere oorden overgebragt en hebben soms

eene allerbelangrijkste uitbreiding verkregen. De korenbloem

[Centaurea Cyanus) is nog voor weinige jaren in Klein-Azië

gevonden tusschen en met de daar oorspronkelijk in het wild

groeijende rogge *), met welk graan zij dus waarschijnlijk overal

verspreid zal zijn; met de gewone . boekweit zal de wilde of

Tartaarsche boekweit waarschijnlijk herwaarts zijn overgevoerd;

van het vlas is het dederzaad bijna overal de trouwe gezellin;

eene soort van Orobanche, O. minor, vroeger hier onbekend, is

welligt te gelijk met het zaad der roode klaver naar Nederland

overgebragt. In Vlaanderen was zij reeds voor lang bekend on-

I

<) Tijdschrift voor Nijverheid, XV (1852), bl. 20—21.
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der den naam van priemen. In de laatste jaren is zij gezien

bij Zeist, maar vooral in Gelderland, onder Zevenaar, waar zij,

wegens de verwoestingen die zij aanrigt, de klavervreter ge-

noemd wordt. Weleer was er geene lelie in liet wild in ons

vaderland bekend. In de laatste jaren echter is de oranje lelie

(Lilium bnlbiferum var. croceum) in het oosten en noorden van

Drenthe zoo algemeen geworden, bepaaldelijk bij Zuidlaren,

Gieten enz., dat de velden winterrogge hierdoor vaak op een

afstand een geheel roodachtig aanzien verkrijgen *}.

Vroeger hier dikwijls gekweekte planten schijnen werkelijk

verwilderd te zijn ; zoo als het zoogenaamde t/ieeboompje (Spi-

raea .salicifolia) en de hier en daar voorkomende Narcissus

Pseudo-narcissus en N. poëticus. De Elodea canadensis, oudtijds

hier geheel onbekend en welke men zelfs te vergeefs zoekt in

het in 1862 uitgekomen derde deel der Flora van Nederland,

door den Hoogl. c. a. j. a. oudemans, is, waarschijnlijk van

elders aangevoerd, bij Utrecht, 'sGraveland, Nijmegen en elders

zoo algemeen geworden, dat zij aan den afvoer van het water

en aan de scheepvaart zeer hinderlijk is. Bij Nijmegen zag ik

haar in inhammen van. de rivier de Waal, overal alzoo waar

de stroom minder sterk of het water minder diep 'is, en in een

kanaal naar de zijde van Persingen zoo overvloedig, dat zij

tot varkensvoeder en grondbemesting veel gebruikt wordt en

de scheepvaart op kleinere kanalen werkelijk belemmert. De

kundige botanicus abeleven te Nijmegen maakte mij opmerk-

zaam, en ik vond dit later bevestigd, dat daar alleen de vrou-

welijke plant van dit dioecisch gewas voorkomt.

Hebben zoodanige van elders overgebragte planten eene groote

verandering in de vegetatie van deze en andere oorden te weeg

gebragt, de veranderingen, welke in de kultuurplanten zelve

plaats hebben, maken het ontstaan van nieuwe soorten hoogst

waarschijnlijk. Wij zien door verschil van grond en lucht en

water en andere uitwendige, ons vaak onbekende oorzaken, door

bastaard-bevruchting en vooral door lang op dezelfde wijze voort-

*) Verslagen en Mededeelmgen der Kon. Akademie. A/d. Natuurkunde, VIII

(1858), bl. 18.
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gezette kweeking verscheidenheden ontstaan, welke eene mindere

of eene meerdere mate van standvastigheid bezitten, doch welke

standvastigheid ten laatste zoo groot wordt, dat vroeger onbe-

kende vormen in hunne nieuwe gedaante zich zelve gelijk blij-

ven, zich door zaad vermenigvuldigen en eene zeer groote mate

van vastheid krijgen. De dagelijksche ondervinding leert, dat

de eene verscheidenheid standvastiger is dan de andere.

Er zijn variëteiten, welke niet van uitwendige invloeden af-

hangen; blijkbaar onder auderen ook daaruit, dat de oorspron-

kelijke en de veranderde vorm menigmaal naast elkander, in

volkomen gelijke uitwendige omstandigheden, toch onderschei-

deutlijk blijven bestaan. Fries *") noemt zoodanige, niet van uit-

wendige invloeden afhangende variëteiten subspecies.

Waarom zoude die standvastigheid niet zoo ver kunnen gaan,

dat zij ten laatste even groot werd als de standvastigheid eener

soort? In dit laatste geval is er geen kenmerk aan te wijzen,

waarom wij eenen vorm, die even standvastig is als eene soort,

ook niet eene soort zouden noemen. Zwakke verscheidenheden

zullen te loor gaan, evenals eenige bastaarden {hybridae), die in

vele gevallen zwakker zijn dan de vaderlijke of moederlijke plant,

uit welke zij geboren zijm Doch, even als er verscheidenheden

zijn, aan wie eene meer gezonde en krachtige natuur eigen is,

zoo kunnen er ook bastaarden zijn, aan welke, om dezelfde re-

den, een langer bestaan verzekerd is, ja die ten laatste tot den

rang van wezen tlijke soorten kunnen opklimmen. Zijn er alzoo

redenen, waardoor plantenvormen van het tooneel des aardrijks

verdrongen worden, er zijn ook redenen, waardoor aan nieuwe

vormen het aanzijn gegeven wordt.

Bij de vorming van verscheidenheden ziet men dikwijls eerst

vele tusschenvormen, van welke er echter eenige, zwakker van

aard zijnde, weder te loor gaan, zoodat, als die tusschenvormen

verdwenen zijn, de krachtiger en wel onderscheiden vormen over-

blijven. Daarom spreekt men van betere en minder goede soor-

ten, naarmate er minder of meer tusschenvormen bij voorko-

men.

*) Zie moh[, and schi.echtendal, Bot. Zeitwiy, 1846
; p. 346—341
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Stel dat een zamenloop van eigenaardige, uitwendige omstan-

digheden in lucht, grond enz. op eene enkele plek te zaïnen

komen en dat eene van elders aangebragte of toevallig aldaar

verspreide verscheidenheid of een welligt op de plaats zelve ge-

boren bastaard voor dien eigenaardigen zamenloop van omstan-

digheden volkomen geschikt is, en meer dan de vroeger aldaar

inheemsche planten, zal deze nieuwe vorm zich dan « daar niet

bovenmate ontwikkelen, en, steeds in dezelfde omstandigheden

blijvende, jaarlijks eene grootere mate van standvastigheid er-

langen? Hieruit is het welligt mede verklaarbaar, dat enkele

soorten slechts op eene enkele plaats op aarde gevonden worden,

en dit niet nieuw ontdekte of in nog weinig bezochte landstre-

ken gevondene, maar sinds jaren bekende planten, en die in

sinds lang welbekende oorden aangetroffen worden. Zoo is

Wulffenia carinthiaca tot dusver alleen in een dal in Karinthie,

Bypericum balearicum op het eiland Majorka, Genista aethnensis

op den berg Etna, Cytisus nubigenus op den top van den Piek

van Teneriffa, en nergens elders, zoover ik weet, opgemerkt.

Hieruit eindelijk is welligt ook de zoo geheel eigenaardige ve-

getatie van Nieuw Holland, voor een gedeelte althans, te ver

klaren.

In het dierenrijk zien wij mede variëteiten, waarvan de eene

standvastiger is dan de andere, en het echte volbloed der vee-

houders munt door eene groote mate van standvastigheid en

grooteren erfelijken invloed uit. De erfelijkheid werkt en bij

plant en bij dier tot de vaststelling van nieuwe vormen groo-

telijks mede.

Erfelijke verscheidenheden of rassen noemen wij in het plan-

tenrijk dezulke, die zich ook bij de gewone bevruchting door

zaden vermenigvuldigen. Rassen en soorten verschillen alleen

in graad van standvastigheid, even als rassen weder meer stand-

vastig zijn dan verscheidenheden. Waarom zoude de standvas-

tigheid, even als zij opklimt van verscheidenheid tot ras, ook

niet evenzoo kunnen opklimmen van ras tot soort?

In onze gewone Lysimachia vulgaris zien wij planten met

tegenovergestelde en andere met gekranste, 3- en 4 tallige bla-

den. Het zoude mogelijk zijn, dat hieruit eenmaal 3 soorten
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als met tegenovergestelde, 3-tallige en 4-tallige bladen in eene

opvolgende reeks van planten standvastig werden. Onder de

gekweekte planten zien wij rassen, jaren, ja eeuwen lang

steeds op dezelfde wijze aangekweekt, eene groote mate van vast-

heid verkrijgen; ja, ik houd het er voor, dat sommige oor-

spronkelijke soorten verdwenen en thans welligt door andere,

soorten, vroeger rassen, vervangen zijn; even als in het dieren-

rijk de oorspronkelijke stamsoort van het schaap thans te ver-

geefs gezocht wordt. Op eene plek in den Hortus te Gronin-

gen, waar vroeger Papaver oriëntale en Pap. bracteatum, beide

wel onderscheidene soorten, groeiden, zijn deze verdwenen, en

een nieuwe vorm in de plaats getreden en sinds jaren in stand

gebleven, welke het midden houdt tusschen de twee genoemde

soorten. Sinds meer dan 20 jaren kweek ik in den landhuis-

houdelijken tuin te Groningen, onveranderd door zaad voortge-

plant, een bastaard, ontstaan uit de zesrijige Gerst (Hordeum

hexastichon) en de gewone [Hordeum vulgare), welke ik Maria-

gerst genoemd heb en welke steeds het midden blijft houden

tusschen de twee eerstgenoemde soorten.

Duidelijke bewijzen van erfelijkheid zien wij ook daarin, dat

soms monsterachtige vormen zich door zaad voortplanten. Be-

kend is dit van een Bigitalis purpurea met eindelingsche klok-

vormige bloemen *); van een Papaver officinale met. kleine

vruchtbeginsels, soms tot 50 of 60 toe, op de plaats der meel

-

draden, rondom het groote natuurlijke vruchtbeginsel geplaatst,

zoo zelfs dat goeppert bij Breslau een geheel veld Papavers,

uit zulke monsterachtige bloemen bestaande, heeft gezien en de

plant door zaad geregeld heeft vermeerderd f). Standvastig

vooral in dit opzigt is de te Groningen zoogenaamde ek/celkool,

eene verscheidenheid der gewone boerenkool [Brassica oleracea,

acephala DC), bij welke schier uit eiken vaatbundel op het bo-

venvlak des blads kleine takjes en bladeren uitgroeijen. Sinds

•) G. vrolik, Het Instituut, 1842, bl. 258—266, met afbeelding, en bl.

321-326; verg. 1845, bl. 110-117, met afbeelding.

t) Dbcandollb, Organographte, pi. 39, fig. 8; mohl und schlechtendal,

Bot. Zeilung, 1850, p. 514 en 664.
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vele, wel 15—16 jaren, kweek ik die plant en zij blijft steeds

dezelfde, nooit anders dan door zaad vermenigvuldigd wor-

dende *).

De ontzaggelijk groote vermeerdering van het aantal soorten

in de laatste jaren heeft zeer de aandacht getrokken. Geen

landstreek, vooral in warme landen, wordt door bekwame kruid-

kundigen bezocht, of een aantal nieuwe soorten, honderden soms,

worden er aan de wetenschappelijke wereld medegedeeld. Britsch

Indië, Java, Sumatra, Guyana leveren daarvan sprekende voor-

beelden. Het aantal der over de gansche aarde beschrevene

Legummosae is van 1825 lot 1846 verdubbeld; de Orchideae

zijn in slechts 8 jaren (van 1840 tot 1848) vermeerderd van

1980 tot 3545 soorten t)- Dit laatste is zeker aan meerdere

kennis van die planten bij de kruidkundigen toe te schrijven
;

maar, daar de vermeerdering der soorten zoo algemeen en in

alle afdeelingen van het plantenrijk opgemerkt wordt, ontstaat

het vermoeden, dat vele van deze nieuwe soorten ook inderdaad

van nieuwere herkomst zullen zijn en dat op deze niet toepas-

selijk is de bepaling, welke linnaeus van eene soort geeft : Spe-

cies tot numeramus, quot diversae formae in principio sunt

creatae §).

Dat de bastaard-bevruchting hierbij in aanmerking komt, maak

ik op uit de omstandigheid, dat in geslachten, waarvan slechts

zeer weinig soorten bestaan, b.v. Secale, Cannabis, Humulus, niet

alleen weinig kultuursverscheidenheden, maar ook zeer zelden

nieuwe soorten ontdekt worden. In talrijke geslachten daaren-

tegen, b.v. Triticum, Pisum, Phaseolus, zijn vele kultuurs-ver-

scheidenheden bekend en komen er nog dikwijls nieuwe voor

den dag. Evenzoo neemt in oorspronkelijk reeds talrijke ge-

slachten het aantal soorten zoo geweldig toe, dat zij dikwijls

*) In den Prodromus van decandolle I, p. 213 is deze vorm nog niet

vermeld. — Paquet vermeldt mede een monsterachtigen vorm van Pisum

sativum, die door zaad in stand blijft. Zie mohl und schlechtendal, Bot.

Zeitung, 1847, p. 815.

t) A. von hümboldt, Natuurbeschouwingen. Leiden, 1850, II, bl. 112.

§) Philosophia botanica, § 157. Verg. ook de Aanteekeningen van c. spben-

GEL, op deze § ïn zijne uitgave der Philosophia botanica. Tornaci. 182é.
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tot honderden stijgen, b.v. Senecio (ruim 700), Solarium (ruim

900), enz. enz. Vandaar ook de verbreeding der phrases specificae,

die thans waarlijk niet meer uit 12 woorden, naar het voor-

schrift van linnaeus, besfaan, maar dikwijls op geheele beschrij-

vingen gelijken.

Geen wonder dan ook, dat er bij vele kruidkundigen zoo

groot verschil bestaat in het aantal soorten, hetwelk zij in een

en hetzelfde geslacht aannemen. De soorten van Rubus, Hiera-

ciurn en Aconitum zijn in dit opzigt ware cruces botanicorum.

Volgens NaGELi (t. a. pi. p. 32) heeft men uit de in Duitsch-

land in het wild groeijende* vormen van Hieracium 300 soor-

ten onderscheiden; Fries telt er 106; koch 52. Er zijn er, die

er naauwelijks 20 aannemen. Ph. j. muller heeft de om Weis-

senburg groeijende Rubus-vormen gebragt tot 60 soorten. In

het geslacht Sphagnum telt hegetschweiler slechts ééne, bridel

24 soorten *). Zoodanige voorbeelden waren er meer aan te

voeren.

Ik spreek nu nog niet eens van de honderden vormen van

gekweekte planten, en van de steeds weder op nieuw verrijzende

vormen van Rozen, Dahlia's, Calceoloria's, Hyacinthen, de zoo-

genaamde conquesten der bloemkweekers enz.

Hier komt eindelijk nog bij, dat vele gewassen, ook in den

wilden toestand, zich op eene andere wijze dan door zaden ver-

menigvuldigen, zoodat ook eene eerst toevallig ontstane variëteit

duurzaam in stand kan blijven, b.v. de hierboven genoemde

Elodea canadensis, vele Potamogetons, en landpl anten, die zich

door wortelspruiten, bollen, knollen, enz. vermeerderen. De wel-

bekende Ficaria ranunculoïdes bloeit jaarlijks in'grooten over-

vloed, maar vormt nooit rijpe vruchten f).

Men heeft getwist of de kroeze Munt onzer tuinen, de Men-

tha crispa, uit M, aquaüca (volgens decandolle}, M. piperita

(volgens miquel), M. sylvestris (volgens oudemans) of uit"

Mentha rotundifolia ontstaan zoude zijn, maar, van welke her-

komst dan ook, thans schijnt zij mij eene standvastige soort,

*) Fürnrohr, in Bot. Zeitung, 1833, p. 21.

f) Pa ver, Elements de Botanique, I, Paris, 1857, p. 280
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die zich gemakkelijk en overvloedig vooral door hare wortel-

spruiten vermeerdert.

Zoo meen ik dan in het kort te hebben aangetoond, dat niet

alleen onder de fossiele plantenvorraen vele verdwenen en an-

dere nieuw bijgekomen zijn ; maar dat het ook hoogstwaarschijn-

lijk is, dat ook nu nog plantenvormen van deze onze aarde

verdwijnen en zeker althans, dat er nieuwe vormen geboren

worden, waarvan de eene standvastiger blijkt te zijn dan de

andere; terwijl eindelijk bij sommige die standvastigheid zoo

groot wordt, dat er geene reden is om deze niet als soorten

te beschouwen, en alzoo aan te nemen, dat de reeks der vorms-

veranderingen en het ontstaan van soorten in het plautenrijk

nog geenszins gesloten is.

Groningen y
9 Nov. 1866.



OVER DE

DAGELIJKSCHE BEWEGING VAN DEN BAROMETER

TE GRONINGEN,

OPGEMAAKT ÜIT DE AANWIJZINGEN VAN DEN BAROGRAAPH, VAN

DECEMBER 1851 TOT NOVEMBER 1861.

J. W. EBMEBINS.

Hoe onregelmatig de dagelijksche beweging van den baro-

meter op hooge breedten ook schijnen moge, toch kan men d£ar

nogtans, na lang voortgezette waarneming, den geregelden gang

van dit instrument even goed ontdekken als nader bij de linie;

en het is inderdaad opmerkelijk, hoe langzamerhand de onregel-

matigheden meer en meer verdwijnen, naarmate men een grooter

aantal waarnemingen met elkander vergelijkt. Ziet men b.v. op

de bewegingen van den barometer voor enkele dagen, zoo zal

men bemerken, dat hij op den eenen dag rijst, waar hij op den

anderen daalt ; en tusschen de hoogste en .laagste standen op

die dagen is doorgaans niet de minste overeenkomst te ontdek-

ken. Vereenigt men echter de dagelijksche standen voor ééne

maand, dan begint men reeds in de bewegingen van het in-

strument eene zekere regelmaat te zien ; die duidelijker wordt,

als men op die wijze dezelfde maand voor eenige jaren bijeen-

brengt. Maar als men nu verder gaande, de maanden tot

de jaargetijden, of de gemiddelden van de maanden van ver-

schillende jaren tot een geheel brengt, dan vindt men een

bepaalden gang bijna zonder sprongen.

Zoo ergens, dan heeft men hierin een duidelijk voorbeeld

van de wijze, waarop men uit verspreide, op zich zelf staande
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waarnemingen kan opklimmen tot natuurwetten. Het toeval-

lige wordt daardoor geëlimineerd, en langzamerhand wordt de

natuurwet ons duidelijker. Zij komt onmiskenbaar te voorschijn,

en daardoor wordt ons de weg tot hare verklaring gewezen. De

geschiedenis der natuurwetenschappen geeft ons menig voor-

beeld van zulk een resultaat.

Op die wijze dan ten aanzien van de dagelijksche beweging

van den barometer te werk gaande, heeft men de periodiciteit

dier beweging ook altijd duidelijk opgemerkt: zoodat omtrent

het verschijnsel op zich zelf geen twijfel meer bestaat, en men

met KaMTZ zeggen kan, dat hij, die dit verschijnsel nog door

meerdere proeven zou willen aantoonen, ettelijke jaren te laat

komt. Alleen moet men nog voor verscheidene plaatsen de

bijzonderheden dier periodiciteit nagaan ; en voor verschillende

breedten, ligging, enz. der standplaatsen, de tijden der keer-

punten in de jaargetijden, de grootte der schommelingen en

andere omstandigheden nader leeren kennen.

Hiertoe wordt uit den aard der zaak een groot aantal waar-

nemingen, op korte tijden na elkander gedaan en vrij langen

tijd voortgezet, gevorderd; en het is voornamelijk door het ge-

mis hieraan, dat dit verschijnsel in zijne bijzonderheden nog voor

betrekkelijk weinig plaatsen bekend is. Het is ook ligt te be-

grijpen, dat weinige natuurkundigen zich geneigd gevoelen om
hunnen tijd en moeite te besteden aan waarnemingen, zoo een-

toonig en weinig aanlokkelijk, als die van den barometer ; al-

leen om die bijzonderheden, in de hoofdzaak reeds vrij goed

bekend, nader te kunnen aanwijzen. Waarschijnlijk zou men

daarvan dan ook weinig meer vernemen, zoo niet de zelf-re-

gistrerende meteorologische toestellen een middel hadden aan de

hand gegeven, om de waarnemingen zonder groote moeite of

inspanning te vermeerderen.

Sedert 1851 zijn bij het Kabinet der Hoogeschool eenige

zelf-registrerende meteorologische instrumenten in werking, wier

uitkomsten worden bijeengebragt en bewaard. Zij zijn door

den bekenden mechanicus c. becker, toen te Arnhem wo^

nende, op eenige aanwijzingen, voor een groot deel naar eigen

vinding zaamgesteld. Hunne mechanische inrigting is, in het

algemeen genomen, zeer eenvoudig, en de ondervinding heeft
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geleerd, dat zij, met eenig toezigt, geregeld gaan; waarom zij

dan ook voor meteorologische observatiën, waar men slechts over

weinig ruimte en een klein personeel beschikken kan, zeer doel-

matig zijn, en wel verdienden meer gebruikt te worden.

Die toestellen zijn een zelf-registrerende barometer en ther-

mometer, wier aanteekeningen door hetzelfde uurwerk worden

verkregen; en een andere toestel voor de zelfteekening van de

rigting en de kracht van den wind en den regen.

Om het voordeel dezer instrumenten eenigzins te beoordee-

len, heb ik mij voorgesteld uit de aanwijzingen van den ba-

rograaph de dagelij ksche beweging van den barometer voor

Groningen zoo mogelijk op te maken. Het was mij dus hier

wel te doen dit verschijnsel voor deze standplaats te leeren

kennen, maar ook (en dat niet in de minste plaats) om te

weten of die toestel op den duur aan het voorgestelde doel

beantwoordt.

Ik begin met eene korte beschrijving van den toestel. Op

het kwik in den korten arm van een hevelbarometer rust een

ivoren drijver, die de beweging van het kwik aan een hefboom

overbrengt. Daartoe hangt hij aan den korten arm van dien

hefboom, door middel van eeii roostercompensatie-toestel, be-

stemd om zooveel mogelijk de correctie voor de temperatuur

van het kwik te bewerkstelligen. Aan den anderen arm van

dien hefboom is een potlood of stift geplaatst, dat op een ver-

ticalen cylinder* rust ; en terwijl deze door een uurwerk om een

verticale as bewogen wordt, geeft die stift daarop horizontale

strepen. De toestel is zoo ingerigt, dat de stift zesmaal in het

uur van den cylinder vrijgemaakt, en even zooveel malen daar-

tegen gedrukt wordt. Bij de omwenteling van den cylinder

verkrijgt men dus in elk uur zes streepjes; terwijl ih de tus-

schentijden alles geheel vrij is, en de beweging van het kwik

zonder tegenstand aan de stift overgebragt wordt. De cylinder

wentelt in het etmaal eenmaal om. Daarop zijn 24 verticale

bogen getrokken voor elk uur, en horizontale lijnen, de waarde

hebbende van .een halven millimeter voor den stand van den ba-

rometer. Oorspronkelijk was de cylinder door becker zoo in-

gerigt, dat de potloodstreepjes dagelijks afgewischt moesten wor-

den, nadat de aanwijzingen waren afgeschreven. Bij het her-
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stellen van den cylinder, die door het lang gebruik afgesleten

was, is om verschillende redenen die inrigting veranderd; en

wordt een blad wit papier op den cylinder gehecht, waarop nu

de aanteekeningen in roode inkt geschieden. Dit wordt dage-

lijks afgenomen en door een ander vervangen. Omdat nu even-

wel de lijnen voor de uren en de waarde der aanteekeningen

ontbreken, heeft de mechanicus deutgen, amanuensis bij het phy-

sisch kabinet, naar eigen idee een toestel gemaakt, waardoor de

noodige lijnen in korten tijd getrokken worden. Door deze

inrigting heeft men het voordeel, dat nu alle aanteekeningen be-

waard blijven, terwijl vroeger alleen bewaard bleven de aantee-

keningen, die men had overgenomen, hetgeen zich bepaalde tot

die van elk vol uur. Men mist nu echter de getallen, die men

anders dagelijks opschreef.

Allereerst moest derhalve onderzocht worden, of de aanwij-

zingen van den barograaph met die van den standaard-barometer

overeenkwamen. In den beginne was de toestel zoo geregeld,

dat de hoogte door den barograaph aangewezen, zoo nabij mo-

gelijk tot die van den barometer kwam. De maker had echter

niet gerekend op zeer hooge standen, die men nu en dan hier

waarneemt. Daardoor kwam het potlood somtijds (hoewel hoogst

zeldzaam) boven den cylinder en teekende niet meer. Dit nadeel

werd in 1854 weggenomen, door eenvoudig het nulpunt van

den barometer iets te verhoogen. Er werd namelijk toen zoo-

veel kwik bijgevoegd, dat de barograaph omstreeks 4.mm-5 lager

wees. Het kwam trouwens bij den barograaph niet zoozeer aan

op de absolute waarde van de aanwijzingen ; maar alleen of het

verschil tusschen deze en .de standen van den barometer zich

gelijk bleven. Het bleek toch al zeer spoedig, dat hoe doel-

matig oók de zelf-registrering was ingerigt, de waarnemingen

van den gewonen barometer niet geheel gemist konden wor-

den. De waarnemingen van den standaard-barometer onafgebro-

ken driemaal daags voortgezet op de bepaalde uren van 8 U

sm., 2 U 's nam." en 8 U 's avonds hebben tot correctie gediend.

De vergelijking van de standen der twee genoemde instru-

menten is op de volgende wijze geschied. Nadat eerst van De-

cember 1851 tot November 1861 d.i. voor 10 meteorologische

jaren de gemiddelde standen voor elk uur van het etmaal, voor
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elke maand van elk jaar afzonderlijk bepaald waren, zijn voor

de drie uren van waarneming van den standaard-barometer de

gemiddelde standen insgelijks voor elke maand van elk jaar af-

zonderlijk opgemaakt. Hieruit bleek al spoedig, dat voor elke

maand afzonderlijk die verschillen voor de drie uren bijna con-

stant waren; zoodat, als weder de gemiddelden van die drie

verschillen genomen werden, de stand van den barograaph

tot dien van den barometer zonder merkbare fout kon herleid

worden. Hierdoor werd de bewerking zeer vereenvoudigd, en

had men slechts voor elke maand bij elke waarde van den ba-

rograaph het getal op te tellen of daarvan af te trekken,

dat als het gemiddeld verschil gevonden was. De uitkomsten

hierdoor verkregen, voldeden goed aan de verwachting, en meer

dan eens zijn fouten in de bepaling van de gemiddelden van

den barograaph ondekt, doordat het verschil tusschen die

waarden en die van den barometer te groot bevonden waren.

De aldus gereduceerde of verbeterde waarden van den baro-

graaph zijn derhalve als de standen van den barometer be-

schouwd, van welke zij ongetwijfeld oneindig weinig verschillen.

Men mag dus zonder merkbare afwijking van de waarheid stel-.

len : dat de dagelij ksche beweging van den barometer te

Groningen opgemaakt is uit de standen van den standaard-ba-

rometer gedurende tien jaren, elk uur onafgebroken waarge-

nomen.

Deze alzoo gevonden gemiddelden zijn de volgende

:
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Uit welke dan verder die voor de 4 jaargetijden en liet

geheele jaar zijn berekend

:

DAGELIJKSCHE BEWEGING VAN DEN BAROMETER IN DE VIER

JAARGETIJDEN ENZ. UIT TIENJARIGE OBSERVATlëN

:

WINTER. LENTE. ZOMER. HERFST.
Gemiddelde

Decemb. Jan.

Februarij.

Maart. April.

Mei.

Junij. Julij.

Augustus.
Sept. Oct.

November.

gang voor het

geheele jaar.

12»- 759.208 759.424
*

759.445 759.378 759.364

1 59.100 59 355 59.258 59.284 59.249

2. 59.060 59.222 59.149 59.183 59.153

3 59.011 59.135 58.989 59.065 59.050

4 58.920 59.035 58.945 58.979 58.971

5 58.863 59.036 58.963 58.988 58.963

6 58.861 59.127 59.071 59.036 59.024

7 58.961 59.249 59.158 59.161 59.132

8 59.135 59.329 59.242 59.320 59.257

9 59.288 59.376 59.302 59.412 59.344

10 59.440 59.407 59.378 59.534 59.439

JJ 59.454 59.431 59.366 59.534 59.446

12 59,312 59.378 59.339 59.441 59.368

1 59 123 59.269 59.295 59.304 59.248

2 59.032 59.147 59.257 59.166 59.150

3 59.033 59.083 59.222 59.100 59.110

4 59.080 59.036 59.194 59.082 59.098

5 59.127 59.045 59.155 59.116 59.111

6 59.200 59.131 59.174 59.235 59.185

7 59285 59.256 59 268 59.322 59.283

8 59.333 59.420 59.359 59.393 59.378

9 59345 59.469 59.462 59.426 59.445

10 59.353 59.473 59.520 59.369 59.437

11 59.333 59.436 59.457 59.348 59.394

759.161 759.261 759.249 |
759.257 j 759.233

Deze waarden hebben na gediend om op de gewone wijs

algemeene uitdrukkingen te vinden, door welke de beweging

van den barometer wordt voorgesteld. (Hierin is gevolgd kun-

zek, Studiën aus der köheren Phi/sik^ p. 22 en verv.).
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'De algemeene formule voor 24 observatiën is:

Yx==a+p t
Sin.(v

1+ x.n )+ p i
Sm.(v

1+xMo)+p 3
Sin.(v

i
+xAb°)

Hierin wordt voor x genomen het uur gerekend van midder-

nacht naar de burgerlijke telling, beginnende dus met U en

doorgaande tot 23 u
.

Yx zal derhalve den stand van den barometer, op het uur

voor x genomen, opgeven.

Het gemiddelde van de 24 waarnemingen van het etmaal

is a.

De constanten p i} p 2 eü Pz morden gevonden uit de constan-

ten öj, #
2 , « 3 , b n b

2
en b

3 , die op de bekende wijs uit de

waarnemingen worden opgemaakt.

Men heeft dan

— =a Tang. v
,
— = Tang, v

%
en— = Tang. v

3

^
en vervolgens

Pi =
Sin.v

P
Sin.v.

enp.
Sin. v

,

De waarden van a, p t , p>, p z , v l9 v
2 , v

3
voor alle de maan-

den afzonderlijk, voor de jaargetijden, en voor het geheele jaar

gemiddeld, worden in de volgende tabel opgegeven

:

Maanden,
enz.

a Pi Pi P v i '»a ••

December 758.935 01377 0.1956 0.0717 202'18' 42' 155 G 10' 30* 338° 54' 12»

Januarij 759.177 0.0525 0.1685 0.1120 129 14 59 131 33 48 347 35 14
Februarij 759.370 0.1480 0.2429 0.0485 201 58 12 150 33 56 336 -22 56
Maart 759.581 0.0530 0.1960 0.0596 113 35 16 138 6 43 332 15 28
April 759.613 0.0798 0.2124 0.0150 117 31 14 145 3 27 257 44 14
Mei 758.591 0.0235 0.2182 0.0409 311 19 3 144 29 37 148 23
Junij 759.091 0.0S68 0.1749 0.0628 132 50 32 127 14 21 130 2 23
Julij 759.516 0.1099 0.1737 0.0399 176 37 10 141 51 20 137 56 27
Augustus 759.140 0.1331 0.1849 0.0211 205 28 38 131 18 58 109 55 54
September 759.790 0.0889 0.2324 (0.0193 201 39 20 140 22 42 319 13 51
October 758.615 0.0872 0.2148 ,0.0627 188 10 18 146 25 33 336 54 40
November 759.372 0.0598 0.2051 0.0129 237 18 2 142 29 51 311 34 11
Winter 759.161 0.1008 0.2019 0.0780 190 43 35 146 26 28 340 46 25
Lente 759.261 0.0347 0.2098 0.0080 104 17 27 142 13 38 303 4 ir>

Zomer 759.249 0.0957 0.1893 0.0408 177 34 2 137 15 35 127 2 29
Herfst 759.257 0.0560 0.2145 0.0578 217 45 28 142 55 47 344 21 3
't geheele

jaar 759.233 0.0636 0.1542 0.0257 181 55 33 146 7 56 347 47 5
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Verscheidene uit deze formules berekende barometerhoogten,

met de waargenomene vergeleken, hebben doen zien, dat de

algemeene uitdrukkingen het verschijnsel voldoende aanwijzen.

Intusschen kon daarbij ook weder opgemerkt worden, • dat hoe

meer de waarnemingen vereenigd werden, de natuurwet ook

des te duidelijker te voorschijn trad. Het zal onnoodig zijn dit

door voorbeelden nader aan te toonen *).

Wanneer men de waargenomen gemiddelde standen voor elk

uur van iedere maand, de jaargetijden en het geheele jaar ver-

gelijkt met den gemiddelden stand van het geheele etmaal,

vindt men ook daarin voor verschillende tijden veel overeen-

komst. De volgende tabellen, waarin het teeken -f- den stand

boven het gemiddelde, en het teeken — dat daar beneden aan-

wijst, kunnen daarvan ten bewijs strekken

:

*) A-llerduidelijkst blijkt dit uit de bijgevoegde figuren," waarin de stan-

den van den barometer zijn opgegeven; eerst voor elke
p
maand afzonderlijk,

beginnende met December tot November in de 12 eerste figuren; vervol-

gens voor de vier jaargetijden in de fig. 1$—16 en voor het geheele jaar

fig. 17; in welke laatste figuur de geregelde gang, zonder sprongeu of

teruggang op te merken is : en om dit nog duidelijker te doen zien, vindt

men in de fig. 18—22 de verandering van den barometer in enkele dagen

van de maand December 1861, waarin men bijna geen overeenkomst ont-

dekken kan.
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VERSCHIL VAN DE STANDEN OP ELK UUR MET HET

GEMIDDELDE VAN DEN DAG.

WINTER. LENTE. ZOMER. HERFST. Het geheele

jaar.

12*. + 0.047 + 0.163 + 0.196 + 0.121 + 0.131

1 —0.061 + 0.094 + 0.012 + 0.027 + 0.016

2 —0.101 — 0.039 — 0.058 —0.074 —0.080
3 —0.150 —0.126 — 0.256 —0.192 — 0.183

4 —0.241 — 0.226 —0.301 —0.278 —0.262
5 — 0.298 — 0.225 —0.283 —0.269 — 0.270

6 —0.300 —0.134 —0.178 —0.221 — 209
7 —0.200 —0.012 —0.088 — 0.096. —0.101
8* — 0.Ü26 +0.068 — 0.003 + 0.063 + 0.024

9 + 0.127 + 0.115 + 0.053 + 0.155 -+0.111 .

10 + 0.279 + 0.146 + 0.109 + 0.277 + 0.206

IJ + 0.293 + 0.170 + 0.111 + 0.277 + 0.413

J2 + 0.151 + 0.117 + 0.091 + 0.184 + 0.136

1 —0.038 + 0.008 + 0.048 + 0.047 + 0.015

2 —0.129 —0.114 + 0.008 —0.091 —0.083
3 —0.128 — 0.178 —0.025 —0.157 —0.123
4 —0.081 — 0.225 — 0.053 — 0.175 —0.135
5 — 0.034 —0.216 — 0.091 — 0.141 —0.122
6 + 0.039 -0.130 —0.074 —0.022 —0.048
7 + 0.124 —0.005 + 0.011 + 0.065 + 0.050

8 + 0.172 + 0.159 + 0.102 + 0.136 + 0.145

9 + 0.184 + 0.208 + 0.215 + 0.169 + 0.212

10 + 0.192 + 0.212 + 0.262 + 0.112 + 0.204

11 + 0.172 + 0.175 + 0.199 + 0.091 + 0.161

In alle maanden van het jaar, uitgezonderd December, is de

stand van den barometer op U of 's nachts ten 12u boven den

gemiddelden. In October en November heeft dat nog ten l u

plaats en in Januarij zelfs tot 3 U . Daarna blijft de stand eenige

uren beneden den gemiddelden. In alle maanden is de stand

ten 9 U weer boven tot 12u, vervolgens beneden tot 5U , waarna

hij tot ll u 's avonds boven den gemiddelden blijft.

Deze tafels kunnen ons tevens doen zien, dat de uren van

waarneming, hier genomen, te weten van 8U 's morgens, 2u

's namiddags en 8» 's avonds, van de gemiddelden van het ge-

heele etmaal niet ver verwijderd zijn. Voor het geheele jaar

geeft de stand van 8U 's morg. slechts een verschil van mm.024
van het gemiddelde van den dag. Ten l u vinden wij dat ver-
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schil + 0.015, voor 2* — 0.083; ten 7 a 's avonds + 0.050

en ten 8U 0.145. Men bedenke hier wederom, dat welligt, bij

langduriger voortgezette waarneming de geschiktheid der waar-

nemingsuren duidelijker blijken zal. Mogt dit niet het geval

zijn, dan zou men daarin eene reden vinden kunnen, om die

uren te veranderen.

Nog verdient het opmerking, dat de hier vermelde verschil-

len bijna op dezelfde wijze zich elders hebben voorgedaan. (Me-

teorological observations made at the Radcliffe Observatory, IS 56,

p. V en VI).

De tijdstippen, waarop de hoogste en laagste standen van

den barometer worden waargenomen, of de zoogenaamde maxima

en minima, kunnen door eene grafische constructie der waar-

nemingen doorgaans voldoende gevonden worden. Zij worden even-

wel in de volgende tabellen opgegeven, zoo als zij door bereke-

ning gevonden zijn, uit de boven vermelde algemeene formules.

Deze formules worden daartoe gedifferentieerd, en het differen-

tiaalquotient, ingevolge de methode der maxima en minima

= gesteld.

De algemeene formule:

Yx z=a + p Sin. (v , +- s.15 )
4- p , Sin. (v t + a:.30°) + p 3

Sin. (v 3 + z.45°)

dy
wordt als =-= is:

dx

0=p. Cos. [v t +m. 15°) +• 2p 2
Cos. (r,+ x. 30°)+ 3p 3

Cos. (v
3 + x. 45°)

Uit de waarnemingen blijkt gemakkelijk, tusschen welke

uren de keerpunten zullen gevonden worden. Men stelt dan

die waarden voor x in de gegevene formules, en vindt voor

een minimum die waarde, eerst negatieft voor het tweede uur

positief; terwijl voor een maximum het tegengestelde gevonden

wordt. De waarde van x geeft dan het gevraagde tijdstip.

B.v. voor het geheele jaar is het minimum 's morgens tusschen

4U en 5 U, de waarde der formules wordt dan

—p Cos.61°55'33"-2p
1
Cos.86 7'56"-3p 6ros.l2°12'55" = -0.1259

en

—p
1
Cos.76°55'33"H-2p 6 Cos.63°52' 4"-3p

3
Cos.32*47' 5" = -0.0568

Hieruit vindt men naar kunzek p. 39 het tijdstip van het

minimum 4 U 41'.
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In de volgende tabellen zijn de constanten jö,,2jo
2

en 3/? 3 ,

benevens de hoeken [v
x + #.15), (v

2 -f" #.30) en (v
z + #.45),

voor de uren in de tweede kolom vermeld, opgegeven. Het tee-

ken, dat boven eiken hoek staat, wijst aan den toestand van

den cosinus van dien hoek, naarmate die in de verschillende

kwadranten moest genomen worden. Het teeken in de laatste

kolom wijst aan, of de uitkomst positief of negatief gevonden

is: waaruit de beoordeeling of men een maximum of minimum

verkregen heeft, opgemaakt wordt.

X Pi zp* *Pz v
,
+ #.15 v

2 +#.30 -v
s +#.45

Dec. 4,u 0.13770.3912 0.2150 82° 18' 42"
+

84° 49' 30" 21° 5' 48" —

5
+— |82 41 18 54 49 30 23 54 12 +

10
i +— —
! 7 41 18

+
84 49 30

4-

68 54 12 +
11 _ +

7 18 42 54 49 30 66 5 48 —
15

4-

67 18 42 65 10 30
+

66 5 48 —
16

1

82 18 42
+

84 49 30
+

21 5 48 +
20 37 41 18 35 10 30 21 5 48 +
21 """" — 22 41 18

+
65 10 30 23 54 12 —

Jan. 5*

6

0.0525|0.3370 0.3361 24 14 59

39 14 59

78 26 12

+
48 26 12

32 19 42 —
77 14 42 +

10 —
+

80 45 1

+
7L 33 48

-f-

77 19 52 +
11 65 45 1 78 26 12 57 40 .8 —
15 __ 5 45 1 41 33 48

+
57 40 8 —

16 wmmmm _ 9 14 59 71 33 48 12 40 8 +
20 __ ___

+
69 14 59 11 33 48 12 40 8 +

21 — — — J84 14 59
+

41 33 48 33 19 52 —
Pebr.

1

4U
i

!

5

0.1480 0.4859 0.1456 81 58 12
+-

83 1 48

89 26 4

59 26 4

23 37 4 —
21 22 56 +

IjBKSL. EN MEÜED. AFD. NATDURK. 2de REEKS. DEEL II.
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X Pi
!

*P>

;

*P* v
, -f x. 1

5

«;, -j-a.30 v
3

-\- x. 45

Febr. 10" 0.1480 0.4859 0.14 :)6 8° l'48
r 89° 26' 4" 66° 22' 56" +

11 — 6 58 12 59 26 4 68 37 4 —
15 ___ : _. _ 66 58 12 60 33 56

+
68 37 4 —

16 — +
81 58 12

+
89 26 4 23 37 4 +

20 — —

—

38 1 48
+

30 23 56 23 37 4+
21 —

j

._ — 23 1 48 60 33 56 21 22 56 —
Maart 4U 0.0530 0.3920 0.1787 6 24 44 78 6 53 27 44 32 —

5 — -8 35 16
+

8 6 43 17 15 28 +
10 — 83 35 16

+
78 6 43

+
62 15 28 +

11
!

+
81 24 44 71 53 17 72 44 32 _

15
+

21 24 44 48 6 43
+

72 44 32 —
+ —

16 — — — 6 24 44 78 6 43 27 44 32 -f

22 - 83 35 16
+

78 6 43 62 15 28 +
23 81 24 44 71 53 17

+
72 44 32 —

April 4U 0.0797 0.4248 0.0451 2 28 46 85 3 27
+

77 44 14 —
5 — 12 31 14 64 56 33 57 15 46 +-

10
i

87 31 14 85 3 27
+

12 15 46 +
11

i _ _ 77 28 46 64 56 33
+

32 44 14 —
15

_'
j

___ _ +
17 28 46 55 3 27 32 44 14 —

16 __
+

2 28 46 85 3 27
+

67 15 46 +
22 _ ___

+
87 31 14

+
85 3 27

|

87 44 14 +
23 _ _ 77 28 46 64 56 3ö

H-

32 44 14 —
Mei 3" 0.0235 0.4362 0.1225

+
3 19 3 54 29 37

+
76 59 37 —

4 ___ ___ __
+

11 19 3 84 29 37 31 59 37 +
9

+
86 19 3 54 29 37 13 23 +
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X Pi
j

l Pi 3*a
!

r, + «. 15 v
2
+x. 30 »

3 +#.45

Mei 10" 0.0235|o.4362 0.1225 78° 40' 57" 84° 29" 37'

1

58° 0' 23"—
16 — il 19 13 84 29 37 31 59 37 —
17 — — 26 19 3

+
65 30 23 13 23 +

22 — +
78 40 57

+
84 29 37

+
58 23 +

23 __ — — 63 40 57 65 30 23 8 23 —
Juiiij 4 11

0.0868J0.3498
0.1883 2 50 32 67 14 21 49 57 37 —

5 - - - 27 50 32
-f +

82 45 39 4 57 37 +
10 — — — 77 9 28

+
;

-
67 14 21 |40 2 23 +

11 __ — — 62 9 28 82 45 39 85 2 23 —

17 _ +
27 50 35 8 2 45 39 ! 4 57 37 —

18 42 50 32
+ 4-

52 45 39 '40 2 23 +
22 _ — — 77 9 28

-f- +
67 14 21 49 2 23 +

23 — 62 9 28 82 45 39 85 2 23 —
Julij 4,u 0.1100:0.3473 0.0798 56 37 10 81 51 20 J42 3 33 —

5 — 71 37 10
+

68 8 40 2 56 27 +
10 — — 33 22 50 81 hl 20 47 56 27 +
11 . _ 18 22 50 68 8 40

4-

87 3 33 —
16 — — 56 37 10 81 51 20 42 3 33 —
17

+ +
71 37 10 |6S 8 40 2 56 27 +

22 — — —
._

33 22 50 81 51 20 47 56 27 +
23 — — 18 22 50 68 8 40 87 3 33 —

Aug. 4,u

5

0.13300.3697 0.0633 85 28 38

79 31 22

71 18 54
+

78 41 6

70 4 6 —
-+-

25 4 6 +
11 __ _ _ 10 28 38 78 41 6 64 55 54 +
12 — — — +

25 28 38 48 41 6
+

70 4 6 —



Aug.

Sept.

Pi

0.1330

*Pi

0.3697 0.0633

Oct.

0.4648 0.0579

Nov.

17 u

18

22

23

4U

5

10

11

16

17

2]

22

4U

5

10

11

15

J6

20

21

4U

5

10 —
11 -

|

- -
ia i

— —

116
)

v
x + #.15

0.087210.4296

79° 31'

64 31

4 31

10 28

81 39
+

83 20

8 20
+

6 39
+

81 39

83 20

23 20

8 20

0.1881,68 10

83 10

22"

22

22

38

v 2 +#.30

78° 41' 6"

+
48 41 6

71 18 54

78 41 6

20 80 22 42
+

40 69 37 18

40 80 22 42

20 69 37 18

20 80 22 42

40

40

40

18

69 37 18
+

50 22 42
+

80 22 42

0.0388

21 49

6 49
+

53 10
+

68 10

51 49 42

86 25 33
+

18 |63 34 27
+

42 !86 25 33

42 63 34 27

18 56 25 33

18 86 25 33

26 25 33

36 49 42 56 25 33

62
+
41 58 82 29 50

47
+
41 58

+
67 30 10

27
+
18 2 82 29 50

42
+
18 2 67 30 10

v 3 + #. 45

25° 4' 6"—
19 55 54 +
19 55 54 +

+
64 55 54 —

40 46 9 —
4 13 51 +

49 13 51 +
85 46 9 —
40 46 9 —
4 13 51 +
4 13 51 +

49 13 51 —
23 5 20 —
21 54 40 +

66 54 40 +
68 5 20 —
j68 5 20 -

SS 5 20 -
-

23 5 20 -|

21 54 40

48 25 49 -

3 25 49 -|

+
41 34 11

62 41 58 82 29 50

+

86 34 11 -

48 25 49 -
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X
!

Pi
|
*Pi ZPs v

t
+ x. 15<*», + x. 30°v 3 -f-d;.45o

Nov. 17°

1

0.0598 0.4101 0.0388 47° 41' 58"
!

+
67°:30'10"

+
3°25'49 ff-U

21 — 12 18 2 52 29 50
+

3 25 49 +
22 ——- 27 18 2 82 29 50

4-

41 34 11 —
Wintei' 5° 0.1008.0.4038 0.2340 85 43 35 63 33 32 25 46 25 —

+ + —
6

L
~~ —" 79 16 25

+
33 33 32 70 46 25 +

+
10 — — 19 16 25 86 26 28 70 46 25 +
11 — — +

4 16 25
-f-

63 33 32 64 13 35—
+

15 "" ~~~" 55 43 35
+

56 26 28 64 13 35 —
16

•

— ~~

~

70 43 35 86 26 28 19 13 35 +
20 — — — 49 16 25 26 26 28 19 13 35 +— +
21 — — 34 16 25 56 26 28 25 46 25 —

Lente 4u 0.0347 0.4196 0.0240 15 42 33 82 46 22
-h

56 55 45 —
5 ~~— — 42 33 67 46 22

+
11 55 45 +

10 — — 74 17 27 82 13 38 33 4 15 +
11 —

—

— 89 17 27 67 46 22 78 4 15—
+

16 __ — mmmm 15 42 33
+

82 13 38 56 45 45 —
17 ~~ — — 42 33 67 46 22 11 55 45 -}-

-4- • -h —
22 ~~" —

~

"~

~

74 17 27
+

82 13 23 33 4 15 +
23 ~~~~ —~~ 89 17 27 67 46 22 78 4 15 —

+
Zomer 4» 0.0957 0.3785! 0.1224 57 34 2

|

77 15 35
+

52 57 31 —
+

5 ~

—

— 72 34 2

+
72 44 25 7 57 31 -f

10 ~~

—

— 32 25 58
+

77 15 35 37 2 29 +
11 — — 17 25 58 72 44 25

;

82 2 29 —
16 — 57 34 2 77 15 35

+
52 57 31 —

17 — — —
1

72 34 2 72 44 25 7 57 31 -f
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X Pi *>1 3/>i e;, + #.15° v
2
+a\30° v

z
4- x, 45°

Zomer 22u 0.0957 0.3785 0.1224 32° 25' 58"
4-

77° 15*35" 37° 2' 29"+

23 — — _. 17 25 58 72 44 25 82 2 29 —

Herfst 4U

5

10

0.0560 0.4290

!

0.1734 82 14 32
+

67 14 32
4-

7 45 28

82 55 47
+

67 4 13
4-

82 55 47

15 38 57 —
20 38 57 +

+
74 21 3 +

11

15

*~ — 22 45 28
4-

82 45 28

67 4 13

47 4 13

00 38 57 —
+

70 38 57 —
4-

15 38 57 +
29 21 3 +
74 21 3 —

16

21

22

—
82 J4 32

7 14 32

7 45 28

82 55 47
4-

52 55 47
4-

82 55 47

Het jaar 4u 0.0636 0.3085 0.0769 61 55 33 86 7 56
4-

63 52 4
-t-

86 7 56

12 12 55 —
_

5

10 i

— 76 55 33

28 4 27

32 47 5 +
77 47 5 +

11

15

16

1

i

j

—
13 4 27

+
46 55 33

4-

61 55 33

63 52 4

56 7 56

86 7 56

57 12 55 —
57 12 55 —

1 .
+

12 12 55 +
21

22

!

__

43 4 27

28 4 27

56 7 56
4-

86 7 56

32 47 5 +
;77 47 5 —

De maxima en minima voor de verschillende maanden, de

jaargetijden en het jaar, naar de opgegevene methode berekend,

komen met de grafische constructie overeen. Men vindt die in

de volgende tabel

:
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GEMIDDELD VOOK MINIMUM
sm.

MAXTMUM
sm.

MINIMUM
'sav.

MAXIMUM
'sav.

December 4*48' 10 u 30' 3 U 5 8* 4'

Januarij 5 43 10 36 3 41 8 56

Februarij 4 32 10 34 3 27 8 50

Maart 4 38 10 29 3 33 10 19

April 4 35 10 37 3 46 10 12

Mei 3 43 9 50 4 43 10 15

Junij 4 23 10 25 5 8 10 43

Julij 4 5 10 46 4 31 10 6

Augustus 4 25 ' 11 14 5 4 10 12

September 4 32 10 43 4 5 9 46

October 4 58 10 43 3 24 8 58

November 4 14 10 36 4 15 9 53

den Winter 5 7 10 31 3 13 8 30
de Lente 4 27 10 16 4 5 10 15

den Zomer 4 14 10 38 4 50 10 21

den Herfst 4 52 10 46 3 40 9 42
het geheele jaar 4 41 10 27 3 30 9 32

Uit tienjarige waarnemingen mag men dus besluiten, dat te

Groningen

l e
. het minimum 's avonds in den Zomer meer dan één uur

later wordt waargenomen, dan in den Winter, zooals dat ook

elders plaats vindt, en onder anderen door k&mtz, T. 2, p. 269,

vermeld is;

2 e
. het maximum \? avonds in den Zomer ongeveer twee uur

later komt, dan in den Winter ; insgelijks elders waargenomen;

3 e
. ook het minimum, 's morgens hier vroeger invalt in den

Zomer dan in den Winter.

Ten aanzien van het maximum 's morgens verschillen te Gro-

ningen de uitkomsten, met hetgeen voor andere plaatsen wordt

opgegeven. De tijden van dit maximum zijn hier voor die beide

jaargetijden bijna dezelfde gevonden, terwijl k&mtz opgeeft, dat

zij anderhalf uur verschillen.

Tot de bijzonderheden betreffende de dagelijksche beweging

van den barometer, behoort ook nog de grootte der eigenlijke

oscillatiën. Wanneer men het gemiddelde der beide minima van

het gemiddelde der beide maxima aftrekt, verkrijgt men de door-

gaans genoemde gemiddelde of middelbare dagelijksche oscillatiën.
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Voor Groningen zijn die uit de bovengemelde waarnemingen

gevonden

:

in December
mm
0. 464

Januarij

Februari)

Maart

0. 449

0. 520

0. 438

April

Mei

0. 441

0. 469

Junij

Julij

0. 439

0. 367

Augustus 0. 404

September

October

0. 492

0. 486

November 0. 424

Maakt men de middelbare oscillatiën voor de jaargetijden en

het geheele jaar op uit de hoogten van den barometer vroeger

daarvoor opgegeven, dan vindt men die

mm
voor den Winter' 0. 456

// de Lente 0. 417

„ den Zomer 0. 349

„ den Herfst 0. 450

// het jaar 0. 415

In deze uitkomsten vindt men geen voldoende overeenkomst.

Ook verschillen zij met hetgeen door k&mtz wordt opgegeven

(Vorles. p. 293), waar de oscillatiën in den zomer grooter' zijn

dan in den winter, juist het tegengestelde met hetgeen hier uit

de waarnemingen is verkregen.

De schommelingen te Utrecht, naar de opgaven van den

Heer krecke [het klimaat van Nederland 2, p. 13) verschillen

van die van Groningen niet veel; alleen is ook hier het ver-

schil voor den zomer op te merken.

Voor het geheele jaar is dat fce Groningen 0.42 te Utrecht 0.46

den Winter „ 0.46 „ 0.43

de Lente „ 0.42 „ 0.46

den Zomer „ 0.35 // 0.44

den Herfst „ 0.45 „ - 0.50

'/
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De stand van den barometer is bij het maximum 's morgens

nu eens hooger dan eens lager gevonden dan 's avonds, en dus

niet zoo doorgaans hooger als bij k&mtz wordt gezegd.

In December was de barometer 'sm, 0.108 hooger dan 'sav.

Januarij //

Februarij //

Maart //

April „

Mei //

Junij //

Julij „

Augustus //

September „

October //

November //

in den Winter f/

de Lente t/

den Zomer //

den Herfst M

het geheele jaar tt

Het bijgebragte zal wel voldoende zijn, om de bijzonderheden

van de dagelij ksche beweging van den barometer voor Gronin-

gen, zoo als die, na de noodzakelijke correctiën door den ba-

rograaph zijn aangewezen, te doen kennen.

De zelfregistrering is hierin voorzeker van veel belang, om-

dat men daardoor van de eentoonige waarneming des barome-

ters, van uur tot uur, ook 's nachts doorgaande, wordt bevrijd;

en ofschoon de herleiding der verkregen uitkomsten altijd veel

tijd vordert, zoo kan men toch verwachten, dat de gang van

barometer, thermometer en andere meteorologische toestellen lang-

zamerhand meer algemeen nagegaan en bekend zal gemaakt wor-

den, dan zonder de zelfregistrerende toestellen zou hebben kun-

nen geschieden. Of evenwel die toestellen zoo in allen deele

aan de verwachting voldoen, als men zich dat in den beginne

had voorgesteld, mag men betwijfelen. Zij vereischen altijd veel

zorg en toezigt, en zonder de dagelijksche waarneming van

goede barometers en thermometers, waardoor de noodige correc-

0.145 hooger n

0.067 hooger n

0.041 lager ii

0.126 lager n

0.033 lager ti

0.219 lager ii

0.198 lager ii

0.008 lager ii

0.014 hooger ii

0.037 hooger ii

0.306 hooger ii

0.107 hooger
ii

0.080 lager
ii

0.142 lager
ii

0.108 hooger V

bijna gelijk l
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tien kunnen gevonden worden, kan men op de barographen en

thermographen nog niet volkomen vertrouwen. Dan vooral zijn

evenwel de zelfregistrerende toestellen onmisbaar als men de ge-

lijktijdige standen van de meteorologische instrumenten onder-

ling vergelijken wil, om zoo mogelijk den invloed van tempe-

ratuur, wind, regen, enz. op de luchtdrukking of omgekeerd na

te gaan. Niet zelden vindt men
.
dan ook duidelijk verband

tusschen de bewegingen dier instrumenten en daaruit eenige

verklaring van de onregelmatige beweging daarbij waargenomen.

Tot een voorbeeld kan strekken hetgeen in fig. 22 wordt voor-

gesteld en l December 1861 is waargenomen Uit die figuur

blijkt, dat de beweging van den barometer voor dien dag zeer

van de normale afwijkt. De windwijzer leert ons, dat de veran-

derde rigting van den wind hiermede in naauw verband staat.

De wind, die 's nachts 12u ZZW was, bleef ZVV tot 's morgens

10 u
, liep vervolgens door W tot NW, waarmede een hoogere

barometerstand vergezeld gaat. De doorgaans waargenomen ver-

meerdering van de windkracht bij verhooging van de tempera-

tuur, was op dien dag ook niet te miskennen. De temperatuur

was ten 12U 's m. 6°.2, nam langzamerhand toe tot 7°.6, en

evenzoo de wind, die van stilte klom tot eene drukking van

37 kil. op den hoogsten stand van den thermometer ten l u
,

en daarna geleidelijk met den thermometer afnam. Zulke voor-

beelden zouden menigvuldig gegeven kunnen worden, en hoezeer

men ook dikwijls dat verband niet ontdekt, zoo zal men toch

moeten toestemmen, dat alleen op die wijs de oorsprong der

onregelmatigheden 'gevonden kan worden, en men dus omge-

keerd tot de kennis en verklaring van de regelmatige bewe-

gingen kan geraken, die tot hiertoe nog gemist worden.
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OPMERKINGEN
OMTRENT DE WIJZE WAAROP

DE CHOLERA IN EUROPA IS INGEDRONGEN

IN VERBAND MET

DE MIDDELEN OM HAAR TE KEEREN.

J. VAN GEUNS.

VOORGEDRAGEN IN DE VERGADERING DER APDEELING VAN

den 26sten JANÜARIJ 1867.

Door het vertrouwen onzer Regering geroepen, om Nederland

op de conferentie te Constantinopel, nevens den Heer keun,

onzen zaakgelastigde aldaar, te vertegenwoordigen, nam ik ge-

durende vier maanden deel aan de «beraadslagingen, die over

dit onderwerp in den boezem der conferentie gevoerd werden.

Ik heb in een verslag aan den Minister de bijzonderheden om-

trent een deel van den arbeid der conferentie uiteengezet. Tot

mijn leedwezen ben ik tot nu toe nog niet in de gelegenheid

het vervolg van dit verslag te leveren, daar de rapporten en

het proces- verbaal der zittingen niet geheel afgedrukt zijn.

Onafhankelijk hiervan wenschte ik mij te bepalen tot eene

bespreking van enkele punten, die voor de beoordeeling van

den oorsprong en verbreiding dezer ziekte naar mijne meening

van groot gewigt zijn: ik bedoel de geschiedenis van het ont-

staan der tegenwoordige epidemie, zoo als zij zich uit Mekka

en Medina naar Europa verbreid heeft. De algemeene aandacht

is op deze ziekte, die nog voor weinige maanden met zulk

VERSL. EN MEDED. AFD. NATTTITRK. 2<le REEKS. DEEL II. 9
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een verwoestend geweld een goed deel van Europa en ook ons

vaderland geteisterd heeft, zoo zeer gevestigd, dat ik het over-

bodig acht de strijdvragen, waartoe zij aanleiding gegeven heeft,

breedvoerig te ontvouwen. Het zij genoeg u te herinneren, dat

de quaestie, of de cholera als eene contagieuse dan wel al$ eene

iniasmatische ziekte beschouwd moet worden, in de verschil-

lende tijdperken, sedert zij zich in 1829 van Orenburg over

Europa uitbreidde, tot een hevigen strijd van meeningen aan-

leiding gaf; dat aanvankelijk de contagionisteu de overhand in

den strijd behielden, doch later de talrijke bewijzen, die tegen

den contagieusen aard aangevoerd werden, zoodanigen invloed

op de openbare meening uitoefenden, dat men meer en meer

geneigd werd de cholera als eene miasmatische ziekte te be-

schouwen. Wel verre evenwel dat de zegepraal der miasmatici

over de contagionisten beslissend mag genoemd worden, zien

wij, hoe in onze dagen, door tal. van bewijzen, de verklaring

dat de cholera door het onderling verkeer van den mensen

voortgeplant wordt, van alle zijden wordt gestaafd. Waar wij

die wisseling van meeningen gadeslaan, is zeker de vraag ge-

regtvaardigd, of ook aan de thans heerschende beschouwings-

wijze genoegzame waarde mag toegekend worden, om niet te

vreezen, dat zij -over korteren of langeren tijd als niet genoeg-

zaam gegrond zal verworpen worden. Vergis ik mij niet, dan

mogen wij met gerustheid voorspellen, dat deze verklaring van

de verspreidingswijze der .cholera den toets van het onderzoek

der feiten zal doorstaan, daar zij niet gegrond is op algemeene

vooronderstellingen of theoretische bespiegelingen, maar op naauw-

keurige en strenge nasporingen. Ik ontken daarom niet, dat

het onderwerp hoogst moeijelijk tot beslissing gebragt kan wor-

den, en dat wij bij de beoordeeling van de waarde der feiten

dikwijls op groote bezwaren stuiten, waardoor het verklaarbaar

is, dat vaak geheel tegenstrijdige resultaten uit de waarnemin-

gen der verschillende epidemiën in verschillende plaatsen schij-

nen voort te vloeijen. De heugenis der epidemie van het ver-

ledene jaar leeft nog met volle kracht bij ons, en wij kunnen

dus uit eigen ervaring getuigen, hoe deze ziekte, ook ten aan-

zien van hare verspreiding, haar raadselachtig karakter niet ver-

loochend heeft. Gij zult het met mij zeker niet wenschelijk achten,
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dat wij ons langen tijd bierbij ophouden, om in bijzonderheden

na te gaan, waarom het zoo hoogst moeijelijk is uit de ervaring,

die zich binnen onzen eigen kring aanbiedt, de gevolgtrekkingen

af te leiden. Het zij genoeg te doen opmerken, dat men ter juiste

beoordeeling zich bij voorkeur tot die waarnemingen behoort te

bepalen, waar de feiten zich zonder bijkomende verhoudingen voor-

doen, die de beoordeeling twijfelachtig maken, en jnen dus den

draad der verspreiding met meer zekerheid kan volgen. Het ligt

dus in den aard der zaak, dat men de meeste waarde moet hechten

aan de waarnemingen, die het eerste ontstaan eener epidemie in de

eene of andere plaats kunnen verklaren; maar ook verder, dat men

vooral onder de plaatsen, vanwaar eene epidemie uitgaat, die zich

over eene geheele landstreek verspreidt, die vooral in aanmerking

zal nemen, waar men de bijzondere omstandigheden van het ont-

staan met meerdere zekerheid kan vervolgen; onder die cate-

gorie mag men vooral de zeeplaatsen rangschikken. Maar ook

hier moet men nog wel onderscheid maken voor de gevallen,

waar de kansen voor de invoering der cholera uit andere plaat-

sen meer of min talrijk zijn, en diegene waar het gevaar

slechts van eene enkele zijde dreigt. Ik behoef wel niet te zeg-

gen, dat wij dus met onze nasporingen als van zelf meer .ge-

leid worden naar Azië, naar het oosten, vanwaar de epidemiën

van cholera hare onheilvolle loopbaan in Europa aanvingen.

Nu is niet slechts het eerste tijdvak van de verschijning der

cholera in Europa, als bij uitstek geschikt om haar als op den

voet te volgen; maar ook gedurende het verder verloop van

tijd ontmoeten wij in de geschiedenis dezer ziekte tijdstippen,

die onze bijzondere aandacht verdienen, namelijk diegene, waarop

wij uit de kennis van de geographische verbreiding der cholera

kunnen aanwijzen, dat zij als met eenen vernieuwden stroom

zich uit het oosten over Europa, verbreid heeft.

De geschiedenis der cholera in Europa kunnen wij in drie tijd-

vakken verdeden: de eerste pandemie begint in J.830 en eindigt

met 1837 : de tweede omvat de jaren 1847 tot 1860, waarop de

derde volgt, die in 1865 aangevangen is. Wanneer wij de berig-

ten, die ons de geographische verbreiding dezer ziekte kunnen doen

kennen, raadplegen, dan kan het niet missen of wij worden

getroffen door het steeds meer en meer dreigende gevaar van
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hare nadering tot het westen van Europa; doch hoezeer het

onmiskenbaar is, dat zij van uit het oosten hare verwoestingen

steeds nader en nader aan de grenzen van Europa uitbreidt, is

toch de weg, langs welken zij in ons werelddeel ingevoerc

werd, vaak te veel vertakt, dan dat wij fyaar altijd gemakkelijk

op den voet kunnen volgen, om met volkomen zekerheid aan

te toonen, dat zij zich door het persoonlijk verkeer den we£

naar Europa heeft gebaand. In Junij 1830 zien wij haar het eerst

in Astrachan uitbreken en haren ,weg langs de Wolga vervol-

gen. In October van het zelfde jaar tast zij Odessa aan en ver-

breidt zich van daar in de Krim, terwiji zij den Ural opwaarts

zich tot Uralsk uitbreidt. Het is blijkbaar dat zij zich hiei

reeds over eene uitgebreidheid heeft uitgestrekt van zoodanigen

omvang, dat aan een geregeld vervolgen van haren weg niet

te denken valt.

Ten aanzien van de tweede pandemie zij het genoeg op

merken, dat zij ook ditmaal zich het eerst te Astrachan in Juli

1847 vertoonde, en van daar weder langs de Wolga opwaarts

zich verspreidde. Van Astrachan gaat zij langs hetzelfde stroom-

gebied tot Suratow naar Moscou, en tast in October Petersburg

aan. Gelijktijdig zien wij haar heerschen in Klein-Aziè, waai

zij zich dit jaar niet verder dan tot Trebizonde en Broussa

uitstrekte, terwijl zij zich in Constantinopel tot slechts weinige

slagtoffers bepaalde. Ook in Egypte vertoonde zij zich ter-

zelfder tijd, even als in Algerië en Tunis.

Wanneer wij dus deze beide pandemiën gadeslaan op het tijd-

stip, dat zij in Europa indringen, dan kunnen wij niet wel ver-

wachten, dat zij eene algemeene overtuiging omtrent de overbren-

ging der cholera door het personenverkeer konden vestigen, en za

het ons niet bevreemden, dat de meening dergenen, die de mias-

matische verspreiding voorstonden, meer en meer ingang vond.

Geheel anders vertoont zich evenwel de tegenwoordige pan-

demie; wij kunnen hier met vrij groote naauwkeurigheid den

weg aanwijzen, dien de cholera bij het indringen in Europa ge-,

volgd heeft.

Wel had zij reeds sedert 1858 weder in Japan, in 1861 in

het regentschap Pentjab in Britsch-Indië, in 1862 en 1863

in China met vernieuwde woede geheerscht; wel had zij reeds
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hare heerschappij uitgebreid tot St. Mauritius, en in 1864 en

1865 onze Oost-Indische bezittingen hevig geteisterd; nog had

zij evenwel de grenzen niet overschreden , die haar buiten Europa

sloot. Het groote offerfeest, hetwelk in 1865 volgens den Islam

eene buitengewone beteekenis had, vereenigde een schrikbarend

groot aantal bedevaartgangers in de heilige plaatsen van Mekka

en Medina. Men vindt dit getal in het rapport van den Fran-

schen Minister aan den Keizer geschat op minstens 200,000

personen, terwijl het cijfer der offerbeesten, die bij deze plegtig-

heden geslagt werden, namelijk schapen en kameelen, op onge-

veer een millioen berekend wordt. Het is buiten twijfel, dat

van hier het uitgangspunt der epidemie moet gesteld worden.

De offerfeesten waren afgeloopen en nog openbaarde zich de

cholera niet. zoodat men de bedevaartgangers van Djeddah den

terugtogt naar Suez liet ondernemen, zonder dat men maat-

regelen tegen eene eventuele verbreiding door deze personen

meende te moeten nemen. Ik reken het niet van belang ont-

bloot uit een der rapporten der conferentie de volgende bij-

zonderheden mede te deelen. —
// Tot hiertoe heeft men niet met voldoende zekerheid het punt

van uitgang kunnen aangeven. Het schijnt dat de epidemie

bijna gelijktijdig te Djeddah, te Mekka en in de karavaan van

Medina is uitgebarsten. Intusschen was het getal der aangetas-

ten in de beide eerstgenoemde plaatsen niet belangrijk.

Den 23 sten Mei openbaarde de cholera zich onder de bede-

vaartgangers, die van Medina naar Yambo reisden, om zich

aldaar in te schepen. Het getal der bedevaartgangers, die op

dat tijdstip te Yambo vereenigd waren, bedroeg ongeveer 6000,

waarvan de helft naar Suez bestemd was. De toestand van die

plaats moet toen allertreurigst geweest zijn. Er was volsla-

gen gebrek aan levensmiddelen, zoodat deze lieden tot den

6den Junij aan den hongersnood ter prooi waren. Op dat

tijdstip werd de ramp althans in zoo verre gelenigd, dat 'er

levensmiddelen aangevoerd werden. Bij gemis van militaire magt

konde de plaatselijke autoriteit de inscheping niet dan met

groote moeite beletten, tot zoolang dat men de Egyptische

regering van het dreigende gevaar verwittigd had. Die insche-

ping begon den 9den Junij. Opmerkelijk is het, dat onder zulke
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ongunstige omstandigheden de epidemie aldaar niet langer dan

12 dagen duurde, en slechts 335 slagtoffers op eene bevolking

van 10 a 12,000 zielen maakte."

Het blijkt evenwel dat de epidemie reeds vroeger haren weg

naar Egypte, gevonden had. Den 1

9

den Mei kwam een Engelsch

stoomschip met 1500 bedevaartgangers van Djeddah nabij Suez

aan. Onderweg waren reeds verscheidene sterfgevallen voorge-

komen. Den £0 sten werd de kapitein van de stoomboot en zijne

vrouw door de cholera aangetast. De bedevaartgangers werden

met den spoorweg naar Suez vervoerd en reeds den 23 sfcen kan

men gevallen van cholera te Damanhour, aan den spoorweg, en

te Suez aanwijzen. Den l sten Junij vertrekt het schip de Stellet

met 97 passagiers, waaronder 67 bedevaartgangers naar Mar-

seille, en wij hebben het aan de zorgvuldige navorschingen van

grimaud de caux (du Cholera etc», Paris 1866) te danken,

dat wij in bijzonderheden de verbreiding der eerste gevallen

langs den spoorweg en het zoetwater-kanaal van Suez kunnen

vervolgen, en hier den draad vinden van hare overbrenging

naar Marseille. De officiële opgave van de epidemie in deze

stad duidt haren aanvang op den 23sten Julij aan ; evenwel

valt het niet moeijelijk te bewijzen, dat reeds vroeger aldaar

verscheidene gevallen voorkwamen. Het meest gewigtige resul-

taat van den arbeid van grimaud is, dat hij aangewezen heeft,

dat nadat de Stella den Uden Junij te Marseille aangekomen

was, reeds den 12den een der bedevaartgangers, die zij aan

boord had, aldaar overleed, terwijl uit de verklaring van den

kapitein bleek, dat hij den 9den Junij twee lijken over boord

geworpen had.

Wij zien dus uit deze bijzonderheden, hoe de cholera haren

weg naar Marseille heeft afgelegd. Van de andere zijde vinden

wij hare verbreiding naar Smyrna, waar zij den 16den Junij

zich het eerst vertoonde bij het kind eener waschvrouw; in de

eerste dagen kwamen er slechts enkele gevallen voor, totdat

zij den l
sten Julij eensklaps met groot geweld onder de Israëlie-

ten uitbarstte. De verklaring voor het ontstaan dezer epidemie

te Smyrna is niet ver te zoeken, daar, volgens het berigt van

Dr. von eichstorff, geneesheer van het Nederlandsen nationaal

hospitaal te Smyrna, schepen vrij aldaar werden toegelaten,
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ofschoon in Alexandrië
f
de cholera heerschte, omdat men aldaar

niet op hun scheepspas vermeld had, dat de cholera te Alexan-

drië uitgebroken was.

Voor Constantinopel vinden wij weder met de meeste naauw-

keurigheid de wijze van invoering uit Alexandrie aangegeven. Den

27sten Junij komt het Turksche oorlogsfregat Mouk. biri-surur,

waarop omer-pacha de reis regtstreeks van Alexandrie gedaan had,

te Constantinopel aan. De reis had slechts vijf dagen gevorderd.

Wel hadden zich reeds bij het vertrek uit Alexandrie, waar

destijds reeds de cholera heerschte, eenige gevallen van diarrhee

aan boord van het fregat vertoond; ook onderweg hadden ver-

scheidene manschappen der equipage daaraan geleden, doch al-

len zonder verontrustende gevolgen, totdat de ziekte bij twee

personen dermate in hevigheid toenam, dat zij onder de on-

miskenbare teekenen der cholera bezweken. Intusschen was het

fregat de zee van Marmara reeds ingestoomd, de lijken werden

over boord geworpen, en bij de aankomst te Constantinopel

legden de kapitein en scheepsgeneesheer de verklaring aan het

quarantaine-bureau af, dat, behalve Omer-pacha, die in het

laatste tijdperk van tering verkeerde, de bemanning en de rei-

zigers gedurende den overtogt en op het tijdstip der aankomst

eene volmaakte gezondheid genoten. Terwijl het fregat zich ner-

gens onderweg opgehouden had en na het vertrek van Alexan-

drie geene besmette plaats had aangedaan, werd aan het per-

soneel van dit schip het vrije verkeer toegestaan. Intusschen

werd reeds des avonds van den 28sten een twaalftal personen

van de equipage lijdende aan diarrhee naar het marine-hospitaal

gebragt, waarvan één de meest uitgedrukte verschijnselen van

cholera vertoonde en reeds dien zelfden nacht overleed. Den 30sten

werden nogmaals negen lijders aan diarrhee ontscheept en naar

hetzelfde hospitaal vervoerd, waarvan twee uitgedrukte gevallen

van cholera. Van nu af zien wij de ziekte zich uitbreiden, eerst

in de kazerne, die tegenover de landingsplaats van het oorlogs-

fregat gelegen is, alsmede in het hospitaal waar de eerste lij-

ders opgenomen zijn. De epidemie, die Constantinopel zoo hevig

teisterde, heeft van nu af post gevat en verbreidt zich spoedig

zoowel in de nabijgelegene valei, waarin de voorstad Casim-

Pacha gelegen is, als in het kamp op de hoogten van Okmeïdan
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aan de uiterste grenzen van deze wijk, waarheen de troepen

der kazerne, ten getale van ongeveer 2000, waren verplaatst.

Bij eene zoo -duidelijk aangegevene wijze van ontstaan der

epidemie, kan het niet bevreemden, dat men haar in hare ver-

dere verbreiding als op den voet konde volgen, waartoe ook

vooral de emigratiën van de vlugtelingen veel bijbragt. Het

zoude mij intusschen te ver leiden, indien ik den verderen loop

der epidemie, zoo als zij over de Zwarte zee, de Adriatische

en Middellandsche zee haren weg door Europa voortzette, wilde

vervolgen.

Mag men nu aannemen,' dat de noodzakelijke voorwaarde voor

de verbreiding der cholera is de onmiddellijke of middellijke me-

dedeeling door de choleralijders, dan ligt het voor de hand dat

men vooral op quarantaine-maatregelen de hoop gevestigd heeft

om de ramp voor het vervolg te keeren; en terwijl de overal

doordringende verbreiding de bevolking van eene landstreek of

werelddeel als in een digtgeweven net van besmetting inwik-

kelt, zal men met alle krachten en middelen moeten trachten

het eerste indringen te verhinderen. De opgave aan de confe-

rentie te Constantinopel gesteld, had ten doel daarvoor de mid-

delen aan te wijzen. Talrijk zijn evenwel de plaatsen waar het

gevaar dreigt. In het rapport over de maatregelen, die in het

Oosten zouden moeten genomen worden, om eene herhaalde in-

dringing der cholera in Europa te voorkomen, worden de beide

wegen, namelijk die over land en die over zee aan een bepaald

onderzoek onderworpen. Hoe groot ook de bezwaren zijn, die

zich voordoen, wanneer men het gevaar van de zijde der ge-

meenschap over zee met goed gevolg zoude willen afkeerem

toch is het denkbaar, dat men daarin zoude kunnen slagen.

Vooreerst vinden wij eene gunstige omstandigheid daarin, dat

men bij den ingang der Roode zee door strenge maatregelen

een slagboom tegen het indringen langs dien weg zoude kunnen

stellen • dat men op de oevers van het Afrikaansche schiereiland

in de Roode zee met strenge waakzaamheid het oog gevestigd

hield ; alles wat tot den pelgrimstogt van Mekka betrekkina:

heeft onder zoodanig toezigt stelde, dat het gevaar, dat van die

zijde dreigt, konde afgeweerd worden; dat men, wanneer de

cholera* aan den anderen oever der Roode zee, namelijk naar
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Egypte werd overgebragt, zich van die zijde door strenge af-

sluitingsinaatregelen trachtte veilig te stellen.

Doch geheel anders is het geval wanneer- wij het oog ves-

tigen op den weg over land. s Kan men verwachten dat de or-

ganisatie van den gezondheidsdienst in Perzië voldoende zal

zijn om het voortschrijden eener epidemie, wanneer zij den In-

dus overgetogen is, en haren weg door Afghanistan en Belud-

chistan heeft vervolgd, te beletten ? Zal het mogelijk zijn de

Turksch-Perzische grenzen zoo te bezetten, dat het aangrenzende

Kurdistan en Mesopotamië beveiligd worden? Kan men hopen

het indringen door Bukarije en de Tartaarsche steppen door af-

sluitingsmaatregelen te verhinderen ? Zullen de maatregelen op de

Perzisch-Russische grenzen voor zoodanige uitvoering vatbaar zijn,

dat men het gevaar van die zijde zal kunnen afwenden ? Hoezeer

in het laatstgenoemde Eapport de bijzonderheden omtrent de

wegen van verbreiding der epidemiën langs den weg te land met

veel zorg verzameld en daaruit de aanwijzing van de middelen

naauwkeurig afgeleid en met juistheid mogen aangewezen zijn,

werd de mogelijkheid dat men er in zoude slagen het doel te

bereiken, bepaaldelijk door de Russische afgevaardigden ontkend.

Dat het gevaar wel degelijk van dien kant vooral dreigt, leert

ons de geschiedenis der vroegere epidemiën ten duidelijksten.

Wanneer wij hetgeen ik in korte en zeker zeer onvolledige

trekken voor u ontwikkeld heb overzien, dan komt als van

zelf de vraag voor den geest, of er dan wel gegronde hoop

bestaat dat men er immer in zal slagen Europa tegen deze ramp

te beveiligen? De middelen om haar van onze gewesten af te

weren, wanneer zij eenmaal het land waar zij haren oorsprong

neemt, heeft overschreden, zijn door eene treurige ondervinding

onvermogend gebleken. Gaan wij met onze herinnering tot vroe-

gere tijdperken terug, dan vinden wij slechts zeer onzekere

berigten omtrent hare verbreiding van Indië uit. Maar wat

daarvan zij, wij kunnen dit punt als eene zuiver historische

vraag ter zijde laten. Wat ons, in verband met de opgave van

de afwering der cholera, vooral van belang voorkomt, is het

feit, dat zij tot in het begin van deze eeuw in Britsch-Indië

beperkt bleef, dat zij gedurende de jaren 1817 en 1818 met

eene ongekende woede zich verbreidde en reeds in het laatstge-
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noemde jaar in ver verwijderde oorden, met name op St. Mau-

ritius, zich openbaarde. Wij kunnen voor een deel de algemeene

oorzaken, die deze hevige uitbarsting veroorzaakten, aanwijzen,

doch behoeven ons daarin niet te verdiepen, daar het feit op

zich zelf voor ons voldoende is. Het kwaad het naast bij zijn

oorzaak aan te tasten, zal wel de zekerste weg zijn om het

doel te bereiken. Daarop heeft de Engelsche regering dan ook

in de laatste jaren de aandacht gevestigd. Het zijn vooral de

groote en ongelooflijke ophoopingen van menschen op de bede-

vaartplaatsen in Indië, waarvan het gevaar van de verbreiding

der cholera dreigt. Reeds heeft de ondervinding te Juggurnath

en Conjeveran geleerd mét welk gunstig gevolg de hygiënische

maatregelen tegen de ontwikkeling der cholera onder die enorme

menschenmassaas kunnen toegepast worden. Zoude het wel eene

overdrevene verwachting moeten genoemd worden, indien men

zich met de hoop vleide, dat het den krachtigen wil der En-

gelsche regering zal gelukken, door doeltreffende maatregelen

deze ramp in het land, vanwaar zij haren oorsprong neemt,

te beteugelen ? De pogingen daartoe, zij mogen volledig slagen,

of slechts voor een deel gelukken, zullen reeds op zich zelve

eene weldaad voor de bevolking zijn. En wanneer de ziekte

dus in hare hevige woede beteugeld wordt, zoude men te eer--,

der mogen verwachten, dat zij weder als vroeger binnen de

grenzen van Indië beperkt bleef.

Doch buitendien zal men in het belang der volken met regt

mogen eischen, dat zooveel mogelijk gewaakt worde, om te voor-

komen dat de cholera van Indië uit de grenzen overschrijdt.

Van de zijde der gemeenschap over zee is het niet moeijelijk

daarvoor de middelen aan te wijzen, maar voor de gemeenschap

over land, stuit men weder op groote bezwaren. Wanneer wij in-

tusschen in aanmerking nemen, dat reeds maatregelen door de

Engelsche regering genomen zijn om in Indië zelf de verbrei-

ding der cholera door de bedevaartgangers te beteugelen, zoo

als bijv. te Bombay, dan acht ik het niet onwaarschijnlijk, dat

door dit beginsel, op ruime schaal toegepast, de gewenschte uit-

komst voor de beveiliging van Europa tegen de ramp, die haar

steeds uit Indië bedreigt, konde verkregen worden.

En nu ten slotte! Wat*mogen wij wachten van de pogingen
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om aan de verbreiding der cholera uit het Oosten perk te stel-

len? Indien wij er al niet in kunnen slagen het gevaar met

voldoende zekerheid van alle kanten af te weren, zeker zal

men althans niet mogen verzuimen, zich met de middelen Van

afwering te wapen en waar men bij magte is den dreigenden stroom

te keeren. Het is de weg over zee die kan bewaakt worden,

maar daarvoor baat het niet of al hier of daar quarantaines

ingesteld worden ; men moet begrijpen, dat alleen door krachtige

zamenwerking van alle mogendheden, door wier staten de cholera

zijnen weg kiest, het groote doel kan bereikt worden. De qua-

rantaine moet vooral aangemerkt worden als een maatregel, die

niet slechts dient tot eigene veiligheid, maar die nog meer moet

strekken om de volken te bevrijden van eene ziekte, die haar

moorddadig geweld met onverbiddelijke hevigheid doet gevoe-

len, wanneer zij eenmaal tot hen voortgedrongen is. De regeling

van deze zaak als internationaal belang is van het grootste ge-

wigt, en zoo de conferentie te Gonstantinopel daartoe een krach-

tigeu aanstoot mogt geven, zoude zij eene schoone taak vervuld

hebbeu.



WAARNEMINGEN

OVER DEN

GROEI VAN DEN PLANTENSTENGEL

BIJ DAG EN BIJ NACHT

DOOR

V W. P. BAUWËNHOFF.

VOORGEDRAGEN' IN DE VERGADERING DER -AFDEELINQ NATUURKUNDE

VAN DEN 26sten JANUARI 1867.

In de zitting der Fransche Akademie van 9 April des vo-

rigen jaars deelde duchartre de uitkomst mede van waarne-

mingen, door hem in den nazomer van 1865 gedaan, ten op-

zichte van den lengtegroei der planten op onderscheiden tijden

van den dag. Die uitkomst was afwijkende van hetgeen men

tot heden aannam, in zoo verre daaruit volgde, dat de planten

steeds des nachts meer zouden groeien dan over dag. Du-

chartre vond toen geen vrijheid, om uit zijne niet zeer tal-

rijke waarnemingen algemeene besluiten te trekken, maar hij

wekte op, om het verschijnsel op verschillende plaatsen en tijden

te bestudeeren, en door eene groote verscheidenheid van onder-

zoekingen het nog duistere op te helderen.

Dit gaf mij aanleiding, om in den afgeloopen zomer in den

Hortus Botanicus te Rotterdam op verschillende planten eene

reeks van metingen te doen plaats -hebben. Van de uitkomsten,

welke dit onderzoek heeft opgeleverd, neem ik de vrijheid aan

de Afdeeling verslag uit te brengen. Vooraf zij het mij geoor-

loofd, een vluchtigen blik te werpen op hetgeen vorige natuur-

onderzoekers in dit opzicht hebben gevonden.
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Reeds in 1793 zijn over den lengtegroei van den planten -

stengel waarnemingen bekend gemaakt, Ventenat *) onderzocht

den snellen groei van de bloemsteng van eene oude Fourcroya

gigantea te Parijs, welke in 77 dagen eene lengte van 221

voet bereikte. Hoewel zijne waarnemingen niet talrijk genoeg

waren, om daaruit vele bijzonderheden af te leiden, zoo bleek

het toch, dat de plant bij dag sneller groeide dan bij nacht,

en wel het snelst op de warmste dagen.

Later heeft ern. meyer nauwkeuriger den periodischen groei

der planten onderzocht : vooreerst bij de bloemsteng van Ama-

ryllis Belladonna f); daarna bij onderscheidene grassoorten §).

In beide gevallen vond hij veel sterker groei over dag dan

's nachts, en bij dag meer in de morgenuren (van 8 U tot 2U

nam.) dan in den namiddag.

• Meyen, de schrijver van het bekende werk over plantenphy-

siologie, heeft deze onderzoekingen herhaald met dezelfde uit-

komst **), maar bij het bespreken van zijne en van meyer's

resultaten kan hij niet nalaten op te merken, dat de Agave-

soorten steeds in den namiddag de grootste hoeveelheid sap

geven, hetgeen hij eenigermate in tegenspraak acht met de

vermelde uitkomsten, naarcRen men uit een snelleren groei wel

tot een sneller toestroomen van voedingsvocht zou mogen be-

sluiten.

Deze uitkomst, een grooteren groei bij dag dan bij nacht,

verkreeg later ook j. munter ff), na zeer zorgvuldige metingen

van den lengtegroei van den algemeenen bloemsteel van Pelar-

gonium triste.

Ongeveer terzelfder tijd maakte het geachte rustend lid der

Akademie, de Hoogleeraar cl. mulder §§), omtrent den groei

*) Bulletin de la Soc. phüomatique (1795), I. p. 651. Aangehaald bij meten,
N. System d. Pflanzenphysiol. II. p. 351.

f) Verhand. d. Vereines z. Bejörd. d. Gartenbaues in den Preuss. Staaten.

V. 110 (1828).

§) linnaea 1829, p. 98.

•*) n. 352.

tt Bot. Zeit. I. p. 125 (1843).

§§) Bijdragen tot de Natuurk. Wet. IV. 251—262 en 420—428 '1829;
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der bladen van Urania speciosa een tal van nauwkeurige waarne-

mingen bekend, welke eene geheel andere uitkomst gaven. Uit

metingen, van 's morgens 5 ure tot 's nachts 1 2 ure meestal

van uur tot uur gedaan, bleek, dat de genoemde bladen gedu-

rende den nacht in den regel meer groeiden dan over dag. De

groei was in de vroege morgenuren van 5— 7, tot 8 en soms

tot 9 uur bijzonder sterk, verminderde dan allengs, om van

11—4 ure nam. stil te staan, daarna weer te beginnen, en in

de avonduren, vooral van 8 tot 12 ure, nog sterker te worden

dan in den voormiddag. Deze metingen hadden plaats in de

tweede helft van Juni, dus gedurende de langste dagen* van

het jaar.

In de daarop volgende jaren hebben wij nog meer onder-

zoekingen van landgenooten te vermelden.

In 1836 deed de Hoogleeraar de vriese *) mededeeling van

eenige waarnemingen ten opzichte van den groei van twee

Agave americana, welke in den zomer van 1835 op het land-

goed Sparenberg bij Haarlem gebloeid hadden, en waarvan de

eene in 71 dagen eene lengte van 7,23 Ned. el had bereikt.

Bij beide planten was, met uitzondering van enkele dagen, de

groei des nachts steeds minder gewfest dan die over dag,

In gelijken zin was de uitkomst der metingen, door denzelf-

den natuuronderzoeker later in 1847 gedaan, bij gelegenheid

van den bloei van een Agave americana in den Hortus Bota-

nicus te Leiden f). De aanwas van den dag overtrof ook hier,

in verreweg het grootste getal dagen, dien van den nacht, het-

geen door den Heer de vriese bovenal wordt toegeschreven

aan de hoogere temperatuur gedurende den dag. Slechts enkele

malen was de groei van dag en nacht gelijk (z. a. 23 Juni,

21 Juli, 7 Aug.) of was de laatste grooter (z a. 29 Juli,

31 Juli, 3 Aug.). Daarentegen op het laatst van den lengte-

groei des bloemstengels van (10— 28 Aug.) overtrof de aanwas

van den nacht regelmatig dien van den dag. Hier zien wij bij

de opvolgende ontwikkeling eener zelfde plant nu eens sterker

*) Tijdschr. v. Nat, Gesch. en Physiol. van van der hoeven en de vriese.

III. bl. 31—52.

f) Ned. Kmidk. Archief 111. p. 236—253.
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groei over dag, dan weder des nachts, hoewel de algemeeue

som toch een snelleren wasdom over dag aanwijst. Ditzelfde

verschijnsel zullen wij ook bij latere onderzoekingen ontmoeten.

De vriese tracht de waargenomen feiten te verklaren uit

den meer vochtigen toestand van den nachtelijken dampkring,

en brengt ze in verband met het vreemde verschijnsel, door

hem eenise dagen waargenomen, dat de bloemstengel op den

middag korter zou zijn dan des morgens te vore;i. Zonder

thans in eene beoordeeling dier gissing te treden, vermeld ik

alleen , dat dezelfde ijverige waarnemer ons nog twee andere

reeksen van waarnemingen van lengtegroei heeft bekend ge-

maakt *). De eene is eene reeks van metingen, door den

Heer teysmann te Buitenzorg gedaan op een bloemstengel

van Agave lurida, van 24 Jan. tot 25 April dagelijks te 7 U

'smorg. en te 3U nam., waaruit blijkt, dat de gemiddelde groei

van 7"—

3

U
, d. i. in 8 uren over dag, was 0.033, en van 3U

nam. tot 7U 'smorg., d. i. in de 16 overige uren, 0.046 da-

gelijks, dus 0.013 meer. Het zou echter voorbarig zijn, hieruit

af te leiden, dat bij genoemde plant de nachtelijke groei groo-

ter was geweest; want al zijn de uren van 7 tot 3 juist die

der tropische zonnewarmte, de andere periode omvat de dubbele

tijdruimte, en men zou alzoo bij gelijkmatigen groei een twee-

maal grooter cijfer dan in de eerste periode moeten gevonden

hebben Dit nu is het geval niet, en bij het nagaan der waar-

nemingscijfers zelve vindt men onderscheidene voorbeelden, dat

de aanwas in de bedoelde 8 uren grooter is geweest dan in

de overige 16 van het etmaal (b. v. 26—28 Jan., 1, 14

—

16, 18 Febr., 16, 26—27 Maart). Ik vermoed daarom, dat

zoo de uren van waarneming zoodanig gekozen geweest waren,

dat het etmaal nagenoeg in gelijke helften was verdeeld, men

gevonden zou hebben, dat perioden van grooteren nachtelijken

groei afwisselden met tijden van sterker groei over dag, zoo

als nu reeds duidelijk is uit de door den Heer teysmann ge-

geven cijfers, wanneer men den groeitijd in eenige afdeelingen

splitst.

De tweede reeks van waarnemingen zijn metingen in 1829

*) Ned. Krmdk. Archief, III. blz. 193-201.
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te Leiden op eene bloeijende plant van dezelfde soort gedaan,

welke de vriese ter vergelijking naast die van teysmann plaatst.

Deze waarnemingen kunnen voor ons doel echter geen licht ge-

ven, daar zij slechts éénmaal in de 24 uren hebben plaats gehad.

Eenige jaren voor het verschijnen der laatstgenoemde waar-

nemingen, maakte ons geacht medelid, de Hoogleeraar harting,

een onderzoek van den groei van den hopstengel bekend *),

hetwelk in uitvoerigheid en nauwkeurigheid alle vorige na-

sporingen verre achter zich liet. Van 1 Maart tot 29 Juli

werd driemaal in de 24 uren (nam. te 7U 's morg., 3U nam. en

l^u 'sav.) de lengtegroei van den hopstengel opgeteekend, met

gelijktijdige waarneming van de luchtgesteldheid, de hoeveelheid

gevallen regen, de richting en kracht van den wind, den stand van

barometer, psychrometer en van den thermometer in de lucht (zoowel

in de schaduw, als nevens de plant) en in den grond. Aange-

zien de Heer harting meende opgemerkt te hebben, dat de

onderscheidene takken van eene zelfde plant niet steeds gelijken

tred hielden in dagelijkschen groei, zoo sneed hij van de aan

de proef onderworpen plant alle stengels weg op drie na, die

gelijktijdig gemeten werden. Door verschillende omstandigheden

werd echter het onderzoek slechts met een dier stengels ten

einde toe voortgezet.

Van de verschillende uitkomsten door den schrijver verkre-

gen, vermeld ik alleen die, welke met mijn onderwerp in on-

middellijk verband staan. Zij zijn de volgende: 1°. Er heeft in

den aanvang van den groeitijd eene dagelijks toenemende ver-

snelling plaats, welke onafhankelijk is van de uitwendige in-

vloeden; deze versnelling heeft haar maximum bereikt omstreeks

het begin van Juni, en daarop ontstaat eene dergelijke toene-

mende vertraging van den groei, welke inzonderheid merkbaar

wordt bij het verschijnen der bloemknoppen; na de ontluiking

der bloemen neemt de groei meer en meer af en houdt geheel

op in het tijdperk der bevruchting. 2°. In den aanvang over-

treft de groei van 7—3 ure de som van den groei in de beide

andere tijdperken van het etmaal ; maar, al naar gelang de sten-

gel langer wordt, versterkt de groei in deze laatste en vermin-

*) Tijdschr. v. nat. gesch. en physioL Dl. IX. blz. 296-348 (1842).
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dert hij in het eerste, zoodat eindelijk in het begin van Juni

de tijd van den sterksten groei in het tweede tijdperk, d. i.

van 3— 11 ure, valt.

In de latere jaren zijn weder eenige bijdragen tot ons on-

derwerp geleverd.

Toen in 1859 duchartre door een opzettelijk onderzoek den

aard van het merkwaardige verschijnsel der waterafccheiding bij

de bladen van Colocasia antiquorum *) trachtte te leeren ken-

nen, verrigtte bij ook eenige metingen van den dagelij kschen

groei dier bladen. Des morgens te 6 ure en des avonds te 8

ure werden van jonge, nog niet volwassen bladen de lengte

en de breedte van de bladschijf en de lengte van den bladsteel

afzonderlijk, gemeten. De schrijver leidt hieruit geene gevolg-

trekkingen af ten opzichte van het punt, dat ons thans bezig

houdt; maar uit de door hem opgegeven cijfers blijkt, dat de

groei in elk der genoemde deelen over dag sterker was dan des

nachts, en dat dit resultaat hetzelfde bleef ook dan, wanneer

men de verlenging van 6U 's morg. tot 8U 'sav., (d i. in 14

uren) en die van 8U 'sav. tot 6U 'smorg., (d. i. in 10 uren),

beide reduceert tot eene tijdruimte van 12 uren.

Men ziet, deze uitkomst is juist in tegenovergestelden zin

van die, welke dezelfde schrijver onlangs bij zijne jongste proe-

ven verkreeg, en welke, zoo als in den aanhef van dit opstel

gezegd is, de aanleiding was tot het tegenwoordig onderzoek. In

deze laatste proeven f) nam duchartre gedurende den nazomer van

1865 de dagelijksche verlenging waar bij Vitis vinifera (van 6

Aug. tot 8 Sept.), bij eene aardbezieplant (20 Aug.— 10 Sept.),

bij Humulus Lupulus L. (21 Aug.— 5 Sept.), Althaea rosea

Cav. (20 Aug.— 10 Sept.) en bij 2 Gladiolus gandavensis Hort.

(19— 30 Aug.). Bij alle planten vond hij nagenoeg elk etmaal

de verlenging gedurende den nacht veel aanzienlijker dan over

dag. Wanneer men de som van den groei van beide neemt,

dan vindt men:

bij Vitis vinifera 447.5 mm., waarvan over dag 164 d. i.

36.6 pCt. en Ynachts 283.5 el i. 63.4 pCt.;

*) Ann. des Sc. Nat. 4e Sér. XII. p. 271.

f) Comptes Rendus, LXII. p. 815—822, 9 Avril 1866.

YEK8L. BK IKDEi). VFL». NATl.TRK. 2de REEKS. DBEL II. 1(J
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bij de Aardbezieplant 33.7 pGt. over dag en 66.3 pCt.

's nachts

;

bij Humulus Lupulusen bij Althaea rosea een resultaat in denzelf-

den zin (hoewel de cijfers door düchartre niet genoemd worden)

;

en bij Gladiolus 24.6 en 28.2 pCt. over dag en 75.4 en

71.8 pCt. des nachts.

Düchartre was zelf verbaasd over deze uitkomst en hij vroeg

zich af, of misschien het ver gevorderde seizoen daarop invloed

kon hebben, in verband met hetgeen de Heer harting van

eene verplaatsing van het maximum der groei-intensiteit meende

opgemerkt te hebbeu.

Eindelijk hebben wij uit den jongsten tijd nog de waarne-

mingen van martins te Montpellier en van weiss te Lemberg

te vermelden.

Martins observeerde den groei van een bloemstengel van

Dasylirion gracile, die van 1—23 Juni 1866, d. i. in 23 da'-

gen eene lengte van 2.881 met. bereikte. Hiervan werd eene

lengte van 1.266 met. gevormd gedurende den nacht en 0.793

met. over dag, zoodat de nachtelijke groei tot dien over dag

stond als 1 : 0.63. De snelste groei had plaats tusschen 3 en 6

ure in den morgenstond en daarna tusschen 9U des avonds en

middernacht.

Martins maakt hierbij de opmerking, dat dit voorbeeld niet

alleen staat. In Juli 1854 vormde een Dasylirion gracile eene

bloemsteng, die zich 1.18 met. verlengde des nachts en slechts

0.96 met. over dag, zoodat ook hier de nachtelijke groei de

overhand had en tot dien over dag stond als 1 : 0.81. Dezelfde

plant bloeide weder in Juni en Juli 1862, met eene bloemsteng

ter lengte van 1,63 met. De verhouding tusschen den groei

's nachts en over dag was weder als 1 : 0.85.

Nagenoeg dezelfde betrekking (nam. als 1 : 0.88) vond hij

ook bij een Phormium tenax, waarvan de bloemsteng, den 3den

April 1854 te voorschijn gekomen, in 45 dagen eene hoogte

van 1.363 met. bereikte.

Weiss *) eindelijk geeft ons een tal van* waarnemingen, op

eene bloeijende Agave Jacquiniana Schuit, van 3 April—25

*) 'In karstkn, Botan. Vntersitchungen. Heit II. p. L39 -142 (1866).
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Mei 1864 in den botanischen tuin te Lemberg gedaan, driemaal

in 24 uren (nam. te 6 U 's morg., 12u 's midd. en 10n 'sav.).

Daaruit bleek het volgende:

1°. De lengtegroei was in de namiddaguren (d. i. van 12

tot 10u 's av.) het geringste, nam. 0.77 met. in het geheel of

gemiddeld 1.5 mm. per uur; in den nacht (d. i. van 10u 'sav.

tot 6U 'smorg.) klom de groei en bedroeg in het geheel 0.79

met. of gemiddeld 2.2 mm. per uur. Het sterkst was de groei

in de morgenuren (van 6U— 12u voorm.) nam. in het geheel

0.80 met., gemiddeld per uur 2.7 mm.

2°. Hoewel het algemeene resultaat een grooteren groei over

dag aantoont, zoo kon men toch bij de ontwikkeling van de

bedoelde bloemschacht eenige perioden onderscheiden, waarin

de groei gedurende een zekeren tijd van het etmaal overwegend

was. Weiss noemt als zoodanig de volgende:

l e Periode. Grootere groei des nachts (8 dagen, van 3— 12

April).

2e Periode. Krachtiger groei in den namiddag (10 dagen, van

12—22 April).

3 e Periode. Overwegende groei des morgens (7 dagen, van

22—29 April).

4e Periode. Overwegende groei des nachts (7 dagen, van 29

April— 6 Mei).

5 e Periode. Overwegende groei des morgens (13 dagen, van

6—19 Mei).

6e Periode. Overwegende groei des nachts (6 dagen, van

19— 26 Mei).

De tijdvakken van grooteren groei des morgens omvatten te

gelijk den tijd van de grootste verlenging van den bloemsten-

gel, terwijl die van den nachtelijkeu groei den tijd van groot-

sten aanwas in de dikte aanduiden. Dit zamentreffen is, zoo als

weiss opmerkt, niet zonder gewicht, daar het grond geeft aan

het vermoeden, dat het volle daglicht vooral gunstig is voor

de verlenging der cellen, en dat het proces der celdeeling des

nachts plaats vindt.

Uit dit vluchtig overzicht blijkt voldoende, dat de uitkom-

sten der verschillende onderzoekingen in geenen deele gelijk-

10*
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luidend zijn. Terwijl ventenat, meyer, meyen, munter,- dr

vriese, harting en duchartre (in zijne waarnemingen op Co-

locasia antiquorum) een grooteren groei bij dag bespeuren, vin-

den cl. muloer, martins en duchartre (in zijne jongste proeven)

een sterkeren groei des nachts; bij de onderzoekingen van teys-

mann, de vriese en wetss is daarentegen het resultaat bij pe-

rioden verschillend. Een nader onderzoek der vraag mag dus

niet overbodig heeten.

Ik sluit hieraan thans onmiddellijk mijne waarnemingen, om

vervolgens uit een en ander enkele gevolgtrekkingen af te leiden-

In den zomer van 1866 is de lengtegroei van onderscheiden

planten gemeten van den I5den Juni tot het einde van den groei

in den herfst. De metingen geschiedden dagelijks te 6u 's morg.,

te 12U 'smidd. en te 6U 'sav. onder gelijktijdige opteekening

van de temperatuur en de weersgesteldheid. De aan de proef

onderworpen planten waren Bryonia dioica, Vitis orientalis, Wis-

taria chinensis Dec. en Cucurhita Pepo, alle buiten staande in den

vollen grond; de drie eerstgenoemde als leiplanten aan eene houten

schutting geplaatst, en wel Bryonia dioica en Vitis orientalis

naar het oosten, Wistana chinensis naar het westen gekeerd.

Van Cucurbita Pepo werden twee planten onderzocht; beide

op den grond liggende, de eene met den top der as naar het

noorden, de andere naar het zuiden gekeerd, doch zoodanig dat

beide gelijktijdig en even lang door de zon beschenen werden.

Bij het begin der proefneming hadden de jonge loten der

drie eerstgenoemde planten reeds eene zekere lengte bereikt. De

aan het onderzoek onderworpen tak was bij Bryonia den 14den

Juni 0.753 met. lang, bij Vitis 0.737 en bij Wistaria 0.601.

Het einde van den groei had bij de onderscheiden planten op

zeer uiteenloopende tijden plaats, namelijk bij Bryonia den

17 den Aug., bij Vitis den 15den Sept. en bij Wistaria den

2()sten Sept.

De tak van Bryonia, die voor de waarnemingen diende, werd

den 2den Juli door vergissing van een der tuinknechts ge-

snoeid, waarop de metingen den 5den Juli met een andereu ge-

snoeiden tak derzelfde plant werden voortgezet, welke tak bij

het begin der metingen 0,248 lang was. Bij Wistaria werd .

den 18den Augustus de top van den tak, die voor de waar-
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nemingen diende, bij ongeluk een weinig gekneusd, waarop

terstond, ten einde geene onjuiste uitkomsten te verkrijgen, een

andere tak derzelfde plant die eene lengte had van 0,348

met. voor de metingen bestemd werd.

De Heer harting heeft aanbevolen om, bij dergelijke onder-

zoekingen, van de plant die tot de waarneming dienen moet

alie andere stengels behalve den voor het onderzoek bestemden

weg te snijden, omdat niet alle takken steeds gelijkelijk groeien.

Het kwam mij bij de genoemde planten niet wenschelijk voor,

dit toe te passen, want zoo men bij meerjarige planten met

houtigen stam alle loten op één of twee na wegneemt, ver-

breekt men het natuurlijk verband tusschen stengel en wortel;

men heeft dan later als gevolg hiervan telkens een aantal ad-

ventiefknoppen wegtesnijden en dus weer nieuwe wonden te

maken. Het was mij bij mijne proeven te doen, om den norma-

len gang der ontwikkeling te bespieden. Dit kon alleen geschie-

den door de plant zooveel mogelijk in normalen toestand te laten.

Bovendien al is het ook waar, dat dè eene tak steeds grooter

lengte bereikt dan de andere, men mag toch wel aannemen,

dat de verschillende takken eener zelfde plant, aan dezelfde in-

vloeden blootgesteld, denzelfden gang van ontwikkeling zullen

volgen, en hierom, niet om de absolute lengtemaat was het

hier te doen.

Mijne waarnemingen op Cucurbita hebben dit vermoeden be-

vestigd. Bij deze zaaiplanten, die nog klein waren toen de me-

tingen begonnen, en waarvan ik alzoo nagenoeg de geheele ont-

wikkeling kon nagaan, zijn aanstonds alle stengels op één

na verwijderd. Gelijk de straks volgende cijfers kunnen aantoo-

nen, week bij deze planten de algemeene gang van den groei

niet af van dien der takken der andere planten.

Ten opzichte dier Cucurbita-planten heb ik nog eene opmer-

king. De beide planten, gelijktijdig gezaaid en verplant, de

eene met den kop naar het Noorden, de andere naar het Zuiden

gericht, vertoonden van den 19den Juni tot dijn 27 sten Juli

nagenoeg geen onderscheid in groei, totdat op dien datum, bij de

eene door een ongeluk met het meten, de stengel bijna geheel

afbrak. Het bovengedeelte van den stengel begon eenigszins te

verwelken, zoodat reeds besloten werd deze plant niet meer te
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observeeren. Doch den volgenden dag bleek het, dat het groo-

tendeels afgebroken stuk niet zou afsterven, maar voedsel ont-

ving door middel van het klein gedeelte, waarmede het nog

aan de moederplant vasthing.

Intusschen had in de eerste dagen geen noemenswaardige

lengtegroei plaats, niet meer dan hoogstens 1 a 1{ Ned duim

in de 24 uren. Allengs herstelde zich de gebroken stengel en

begon langer te worden, hoewel nog niet in dezelfde verhou-

ding als de andere. Deze ging bloeien en zette vrucht; bij den

gebroken stengel kwamen eenige dagen later ook bloemen te

voorschijn zonder vrucht te vormen, doch langzamerhand begon

nu eene krachtiger ontwikkeling ; de schade werd ingehaald en

deir Uden September had de gebroken stengel eene lengte van

4,905 met., terwijl de ander slechts 4,839 lang was. Daar zich om-

streeks dien tijd een aanzienlijk verschil in groei-intensiteit bij

beide begon te vertoonen, werden de metingen van beide sten-

gels voortdurend afzonderlijk opgeteekend. De uitkomsten dier

metingen zijn in onderstaande tabel naast elkander geplaatst. De

grootere lengte, welke de gebroken stengel ten slotte verkreeg,

mag niet uitsluitend aan het aborteeren der vruchten worden toe-

geschreven, want in het laatst van September vormde zich ook

hier eene vrucht, die behoorlijk rijp werd en in grootte voor die

van den anderen stengel weinig of niet onderdeed. Gedeeltelijk

kan misschien de oorzaak gevonden worden in de geringere

hoeveelheid van stoffen, die tot vruchtvorming gebruikt werden.

De niet gebroken stengel (dien ik A zal noemen) droeg namelijk

twee vruchten, de eene 0,25 met, lang, 0,18 breed en wegende

6 kil., de ander 0,27 lang, 0,155 breed en 5,9 kil. zwaar;

terwijl de gebroken stengel (B) ééne vrucht had, 0,245 lang,

0,17 breed en 5,9 kil. wegende.

Gedeeltelijk had het verschijnsel een anderen grond. De ge-

broken stengel had blijkbaar veel langer in het najaar zijne groei-

kracht behouden, al had ook bij beide op denzelfden dag (den

21 sten Oclober) het einde van den groei plaats.

Ik laat thans de gevonden cijfers der metingen volgen, welke

na het gezegde geen verklaring zullen behoeven. Den 16den en

17 den j uü Z]-j n geene metingen gedaan, zoodat van deze dagen

alleen de totale groei bekend is.
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Staat 1.

BftYONIA DIOICA

GROEI BIJ DAG. DES
GROEI

DA'I
NACHTS,

IN
AAN-

voorm. nam. van van
24 UREN.

MERKINGEN.
van van 12u. 6u. morg. 6u. av. tot

6u.-12u. tot 6u. av.i ;ot' 6u. av. 6n. morg.

1866. mm. mm. mm. mm. mm.
Juni 14 — — — 10 —

15 15 15 30 15 45

16 8 7 15 4 19

17 20 6 26 6 32

18 4 4 8 12 20

19 10 4 14 18 32

20 5 11 16 20 36

21 9 15 24 22 46

22 13 9 22 12 34

23 6 11 17 9 26

24 17 12 29 20 49

25 10 20 30 17 47

26 3 12 15 17 32

27 6 10 16 6 22

28 6 4 10 3 13

29 8 10 18 7 25

30 5 7 12 9 21

Juli 1 9 2 11 9 20

2 De tak bij vergis-

sing gesnoeid. Den
3 en 4 — — — — —

~

5 Juli een anderen

5 13 —

.

tak derzelide plant

6 4 ~l 6 6 12
genomen.

7 2 4 6 9 15

8 12 14 26 10 36

9 8 7 15 14 29

10 .10 14 24 •24 48

11 14 • 13 27 21 48

12 12 . 15 27 23 50

13 12 22 34 21 55

14 15 11 26 12 38
Van 15 Juli 6u.

15 25 9 34
i 's av. tot 18 Juli

16 — — 164 6u 's morg. is de

tak 130 mm. ge-
17 — —

1 groeid.

18 10 4 14 13 i 27

19 7 33 20 ! 16 36

20 8 4 12 14 26

21 3 7 10 10 20
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BRYONIA DIOICA.

DATUM.

GROEI BIJ DAG. DES

NACHTS. GROEI

IN

24 U KEN.

AAN-
voorm.

• van
6u.-12u

nam.
.van 12u.

tot 6u. av.

van
6u. morg.
tot6u.av.

van
6u. av. tot

öu.morg.

MERKINGEN.

1866.

Juli 22
mm.
8

mm.

6

mm.
14

mm.
16

mm.

30
23 3 9 12 9 21

24 10 13 23 5 28
25 5 7 12 6 18

26 9 5 14 17 31

27 6 2 8 6 14

28 10 7 17 3 20

29 3 13 16 12 28

30 4 5 9 6 15

31 4 4 8 • 3

Aug. 1 3 7 10 5 15

2 4 4 8
M
7 ]5

3 3 15 18 12 30

4 5 9 14 6 20

5 3 1 4 3 7

6 1 3 4 3 7

7 2 2 4 2 6

8 4 4 8 4 12

9 2 1 3 3

10 1 1 2 3

11 2'
2 4 1 5

12 1 1 1 2

13 2 2 2 4
14 1 1 1 2

15 2 1 3 2 5

16

]7

i

o

1 1
Einde van den

groei.
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Staat TL

WISTARIA CHINENSIS DEC.

DATUM.

GKOEI BIJ DAG.
DES

NACHTS. GROEI

IN

24 UBEN.,

AAN-
voorm. 1 nam. van
van 1 van 12a. fiu. morg.

j

6a.—12a. {tot 6u. av. tot 6u. av.

van
6n. av. tot

6u morg.

MERKINGEN.

1866.

Juni 14
mm. mm.

1

mm. mm.
9

j

mm.

15 6 4 10 3 13

16 5 6 ii 2 13

17 6 9 15 2 17

18 2 1 3 4 7

19 6 2 8 12 20

20 6 6 12 .
12 24

21 5 18 23 18 41

22 9 9 18 20- 38

23 4 16 20 18 38

24 10 13 2ó 26 49

25 18 24 42 30 72

26 10 23 33 28 61

27 10 18 28 31 59

28 20 34 54 27 81

29 14 22 36 33 69

30 10 22 32 21 53

Juli 1 21 3 24 14 38

2 5 10 15 15 30

3 3 4 7 12 19

4 2 7 9 13 22

5 2 10 12 9 21

6 3 5 8 13 21

7 4 1 5 9 14

8 8 9 17 16 33

9 9 12 21 23 44

10 9 23 32 22 54

11 13 26 39 36 75

12 10 29 39 26 65

13 17 , 38 55 32 87

14
15

11

22

32
' 16

43
38

27 70
Van 15 Jnli 's av.

6.u. tot 18 Juli

16

17

—~ -~"~ ~

^

~~~~
[
158 's morg. 6u. was

de groei 120 mm.

18 10 12 22 19 41

19 15 13 28 14 42

20 14 8 22 21 43

21 4 10 14 16 30
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WISTARIA CHINENSIS DEC.

DATUM.

GROEI BIJ DAG.

j

DES

NACHTS. GROEI
AAN-

voorm. nam. van van
IN

MERKINGEN.
van van 12u.

|

6u. morg 6u. av. tol1 24 UREN
6q.~12q . tot 6u. av .'tot 6u. av . 6u. morg.

1866. mm. mm. mm. mm. mm.
Juli 22 14 12 26 13 39

23 6 14 20 19 39
24

|

#

8 16
i

24 18 42
25 7 15 22 18 40
26 12 8 ! 20 21 41
27 2 13 15 Jl 26
28 9 24 33 19 52
30 3 6 9 7 16
31 3 12 15 5 20

Aug. 1 4 6 10 10 20
2 4 15 19 9 28
3 6 14 20 17 37
4 5 8 13 11 24
5 5 15 20 15 35
6 10 5 15 9 24
7 3 5 8 8 16
8 12 8 20 6 26
9 2 17 19 10 29

10 8 5 13 4 17
11 8 12 20 10 30
12 5 6 11 7 J8
13 12 5 17 15 32
14 16 11 27 18 45
15 7

, 11 18 15 33
16

17

9 10 19 11 30 De eindknop van
den tak beschadigd.

18 6 7 13 13 26
Een andere tak

19 7 15 22 20 42
werd genomen, lang

348 mm.
20 18 13 •U 19 50
21 14 10 24 27

. 51
22 13 11 24 15 39
23 9 18 27 18 45
24 15 23 38 23 61
25 18 23 41 24 65
26 23 19 42 33 75
27 i il 13 24 14 Ö8
28

l 10 11
i

21
| 9 30

,

29 11 17
i

2b 16 i 44 I
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WISTARIA CHINENSIS DEC.

GROEI BIJ DAG.

DATUM.
NACHTS.

186(3.

Aug. 30

31

Sept. 1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

voorm.
van

nam van
van 12n.

,
6u morg

GROEI

•6u. av. tot 24 uren.

6u.—12u.
|

tot 6u. av.tot 6u. av. 6u. morg

7

8

7

13

4

6

10

8

16

9

9

8

15

J0

11

8

15

14

12

11

\6

li

22

23

15

14

25

22

28

20

b

10

y

11 21

5 7 12

6 8 14

3 4 7

3 7 10

o 2 2

2 2

2 2

1 1

1 i
!

o

11

7

22

13

7

13

13

17

15

12

17

11

7

9

9

5

3

3

2

1

1

27

18

44
36

22

27

38

39

i3

32

32

32

19

23

16

15

5

5

4

2

2

aan-

merkingen.
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Staat III.

VITIS ORIENTALIS.

DATUM.

GROEI BIJ DAG.

i

DES

NACHTS. GROEI
AAN-

j

voorna. nam. van van
IN

MERKINGEN.
van van 12u. 6u. morg. j6n. av. toi 24 ÜKEN

6u—12u. tot 6u. av. tot 6n. av. 6u. morg.
1 i —
i mm. j mm. mm.1866.

1
mm. mm.

Juni 14 — — 12 —
15 3 4 7 2 9

16 4 8 12 2 14

17 9 3 12 — 12

18 3 1 4 7 11

19 2 4 6 13 19
20 2 6 8 12 20
21 9 4 13 20 33
22 1 7 8 7 15
23 4 12 16 8 24
24 9 8 17 U 81
25 7 11 18 23 41
26 12 6 18 16 34
27 3 20 2:3 9 32
28 8 9 17 19 36
29 5 2 7 15 22
30 4 8 12 3 15

Juli 1 7 2 9 3 12
2 2 7 9 9 18 De boom gesnoeid,

3 1 3 4 8 12 doch niet de voor

4 2 5 7 2 9
de waarnemingen
genomen tak.

5 3 4 7 5 12
6 2 2 4 7 11
7 6 6 6

8 3 3 5 8

9 2 4 6 12 18
10 4 7 11 7 18
11 5 12 17 7 24
12 3 12 15 16 31
13 5 18 23 22 45
14 6 14 20 18 38
15 13 11 24 —

\
Totale groei van

16

17

— — - 134 15 Juli 's av. 6 u.

tot 18 Juli 's morg.— —

—

— — ) 6 u. 110 mm.
18 9

!

8 17 12
| 29

19 10 12 22 11 i 83
20 5 ! 6 11 14 25
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VIÏIS ORIENTALIS.

DATCM.

GROEI BIJ DAG.
DES

NACHTS
j

GROEr
AAN-

voorm.
j

van
6q.- 12u.

!

nam.
van 12u.

tot Öu.av.

van
6u. morg.

tut 6n. av.

vau 1

6u. av. tot

6u. morg.

24t'REN.
*SMI»BM.

18ö6. mm. mm. mm. mm. mm.

Juli 21 3 9 12 12 24

22 13. 5 18 12 30

23 3 9 12 18 30

24 3 8 11 13 24

25 6 8 14 15 29

26 4 8 12 14 26

27 2 5 7 2 9

28 5 9 14 34 48

29 7 2 9 7 16

30 2 3 5 4 9

31 3 9 12 9 21

Aug. 1

2

3

1

5

4

8 3

15

11

20

•3 7 12 19 12 31

4 o
/ 9 10 19

5 6 8 14 7 21

6 6 5 11 10 21

7 7 3 10 5 15

8 6 5 11 11 22

9 2 7 9 11 20

10 6 10 16 3 19

11 5 7 12 5 17

12 4 5 9 8 17

13 7 9 16 6 22

14 4 8 12 10 22

15 5 7 12 10 22

16 4 5 9 6 15

J7 2 2 4 4 8

18 3 5 8 10 18

19 10 3 13 5 18

20 4 4 8 7 15

21 4 6 10 Jl 21

22 6 9 15 9 24

23 6 8 14 12 26

24 7 12 19 12 31

25 7 11 18 7 25.

26 3 8 11 14 25

27 7
,

9 16 7 23

28 4
i 6

1

io
1

6 16
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YITIS ORIENTALIS.

DATUM.

GROEI BIJ DAG.
DES

NACHTS
GROEI

IN

24 UREN.

!

AAN-
voorm.
van

6u.— 12u.

aam
van 12u.

tut 6n. av.

van
6u. inorg.

tot 6u. av.

vau

6(i. av. tot

6u. niorg.

mm.

9

MERKINGEN.

1866.

Aug. 29
mm.

6

mm.

6

mm.

12

mm
21

30 4 5 • 9 7 16

81 4 2 () 5 11
1

Sept. 1

2

3

4

8

5

11

9

4

5

15

14

3 2 •3 5 4 9

4 4 7
'

11 5 16

5 2 2 4 4 8

6 2 3 5 5 10

7 5 4 9 7 16

8 2 4 6 1 7

9 ^ 8 5 1 6

10 2 1 8 4 7

11

12

13

;

1

1

1

2

2

1

2

2

2

4

4

3

14

15 o

2

1 1

16

17
1 1 ' Einde van den

groei.
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Staat IV
1

CUCURBITA PEPO.

1

DATUM

GROEI BIJ DAG.
DES

NACHTS.

van

6u av. tot

6u. morg.

GROEI

IN

24 UREN.

AAN-
voorm.
van

6a.—12a.

nam. j van
van l*2u. I

6u.morg.
tot fm. av tot 6u. av-

MERKINGEN.

1866.

Juni 19
mm. mm. mm. mm.

4

mm.
4

20

21 .3 3 .7 10

22 8 8 16 o 16 -

23 2 4 6 6

24 5 5

25 • 4 4

26 15 15

27 3 3 4 7

28 12 11 23 4 27

29 8 3 11 8 19

30 16 3 i 19 8 27

Juli 1 6 3 9 5 14

2 3 7 10 3 13

3 7 4 11 4 15

4 2 6 j 8 9 17

5 6 5 11 2 13

6 4 7 11 6 17

1 3 6 9 9 18

8 4 7 11 8 19

9 6 4 10 10 20

10 6 7 13 14 27

11 5 11 16 15 31

12 15 21 36 33 69

13 5 22 27 41 68

14 4 21 25 32 57

15 25 6
(

31 —
16

17

18

— — —

20 14 34 14 48

. 19 15 13 28 16 44

20 15 16 31 12 43

21 S 11 19 13 32

22 15 10 25 31 56

23 17 25 42 22 64

24 25 20 45 19 64
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CUCURBITA PEPO.

DATUM,

GROEI BT.I DAG. DF.S

NACHTS. GKOEI

IN

24 UREN.

AAN-
< voorin.

van
|6u.-12u.

nam.
van 12u.

tot 6u av

van

6n. morg.
tot 611. av

van
6u.av.tot
6u. morg

MERKINGEN.

1S66.

Juli 25
mm.

16
min.

33
mm.

49
mm.
32

mm.

26 23 33 56 43 99

27 31 11 i 42 29 71

28 13 40 53 49 102
29 30 33 63 43 106
30 28 24 52 84 86

31 13 29 42 2 9 71

Aug. 1' b7 29 66 36 102
2 25 32 57 39 96
3 26 33 59 34 93

4 26 23 49 42 91

5 29 28 57 19 76

6 20 22 42 32 74

7 20 31 51 83 84
,

8 28 21 49 29 78

9 16 30 46 36 82

10 19 28 47 17 64

11 24 24 48 32 80

12 13 17 30 27 57

13 24 38 62 48 110
14 24 32 56 41 97

15
;

16 38 49 48 97

16 17 10 27 23 50

17 11 14 25 25 50

18 11 22 33 29 62

19 19 28 47 53 100

20
i

9 14 23 37 60

21 20 22 42 41 83

22 ! 25 22 47 26 73

23 23 40 63 48 111

24; 31 52 83 67 150
25 20 38 58 51 109
26 18 43 61 63 124
27 1 28 2L 49 43 92

28 20 38 58 30 88
29 13 17 30 26 56

30 17 19 36 23 59
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CUCURB1TA PEPO.

'

GROET BIJ DAG. DES

NACHTS. GKOKI O

DATUM. VOO

v<

6n.-
Plant

A.

rm.

in

-12u.

Plant

B.

nam.
van 12u.

tot 6u. av.

Plant Plant

A. B.

van
6n. morg.
tot 6n. av.

Plant Plant

A. : B.

van
6u. av. toé

6u. morg.
Plant Plant

A.
| B.

]

24 i

Plant

A.

JREN.

Plant

B.

2

<

1866.

Aug.31
mm.
5

mm. mm.
9

mm. mm. mm.

14
|

mm. • mm.
17 '

mm.

31
mm.

Sept. 1 17 26 43 35 ! 78

2 19 25 44 28 1 72

8 13 L3 26 19 45
4 10 • 11 21 18 i 39

5 20 25 45 23 68

6 16 23 39 40 79

7 15 13 28 21 49

8 3 8 16 16 32

9 12 17 29 28 ; 57

. 10 18 12 25 13
;

38

11 11 19 30 14
|

22 44

12 7 19 9 42 16 61 10 3 • 26 64

13 7 23 5 18 12 41 4 39 16 80

14 3 11 4 12 7 23 4
|

32 11 55

15 2 15 2 17 4 32 1 14 5 46

16 1 11 7 17 8 28 14 ' 26 22 54

17 4 15 4 11 8 26 4 10 12 36

18 1 8 2 9 3 17 9 21 12 38

19 3 5 7 13 10 18 4 24 14 42

20 6 22 9 19 15 41 15 30 30 .71

21 7 3 12 5 19 11 29 16 48

22 2 6 5 13 7 19 8 16 15 35

23 2 7 4 • 10 6 17 9 15 15 32

24 5 7 7 11 12 18 10 ! 21 22 39

25 4 11 6 14 10 25 4- 11 14 36

26 s 14 5 19 8 33 13 28 21 61

27 6 19 9 23 15 42 26 39 41 81

28 il 11 14 26 25 37 20 34 45 71

29 7 16 12 18 19 34 17 32 36 6ö

30 11 24 12 1* 23 41 17 19 40 60

Oct. 1 6 15 11 14 17 29 16 31 33 60

2 9 14 11 20 20 34 16 27 36 61

3 8 20 11 25 19 45 14 28 33 73

4 11 16 14 17 25 33 24 21 49 54

5 10 4 12 4 22 16 15 20 37

6 5 11 6 6 11 17 9 6 20 23

VBB8L. EK MED. AKI). NAHIRK. 2de KEEKS. DEEL II. 11
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CÜCUKBIÏA PBPO.

GROET BIJ DAG. DES

NACHTS. GROEI
Si

O

DATUM. VO(

v

I

6u.-

!
Plant

1

A.

>rm.

-12u.

Plant

B.

nam.
van 12u.

tot 6u. av.

Plant Plant,

A. B.

van

6u. morg.
1 tot 6u. av.

Plant Plant

A. B.

v

6u. ï

On.

Plant

A.

an

iv. tot

morg.
Plant

B.

IN

24 UREN.

Plant I Plant
A. B.

5
is

as

<

1866

Oct. 7

• mm.
! 5

mm.
4*

1

mm. mm.

4 6

mm.
9

mm.
10

mm.

5

mm.

7

mm.

14
mm.
17

cS ^ 4 3 5 8 9 8 13 16 22

9 3 5 5 5 8 10 3 4 11 14

10 3 3 2 4 5 7 2 3 7 10

11 3 2 2 5 2 5 4 10

12 2 4 2 l- 4 8 3 4 7 12

13 2 3 3 2 6 2 3 4 9

14 2 1 2 1 4 1 3 2 7

15 2 2 2 2 2 3 4 5

16 3 2 3 2 6 2 5 4 11

17 2 4 * 3 4 7 3 2 7 y

18 2 2 4 3 7
1

. 19 °' 2 2 4 6

20 2 ï 2 2 4 2 2 6
21 ! °
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Staat V.

LUCHTTEMPERATUUR EN WEERSGESTELDHEID.

Datum.
6u. Weers- 12u. "Weers- 6n. Weers-

voorm. gesteldheid. midd. gesteldheid- 's av. gesteldheid.

Fahr. Jfahr. Fahr.

Juni 14 68° helder

15 60° dikke lucht, een

weinig wind

•67° dikke lucht 67 dikke lucht

16 58 regen 63 nu en dan zon 65 helder, wind

17 53 dito
•

52 regen en wind 56 leider, 's nachts

donder en regen

18 52 bewolkt •57 regen 54 wind

19 56 bedekt, wind 62 wind, nu en dan
zon

64 als voren

20 55 helder 65 helder 69 helder

21 60 dito 74 dito 78 dito

22 65 regen 08 regen 69 dito

23 i 60 bedekt 67 bedekt 70 dito

24
|

59 bewolkt 73 bewolkt 68 bewolkt

25 64 helder 78 helder 78 helder

26 66 dito 7b helder, nu en dan
bewolkt

79 dito

27 67 dito 82 helder 71 donder en regen

28 67 bewolkt 79 dito 75 helder

29 65 dito 75 dito 71 bedekt

30 65 dito 75 dito 75 helder

Juli 1 55 regen en wind 60 regen en wind 62 donker
2 56 regen 64 bewolkt, nu en

dan zon
62 helder, wind

3 55 regen en wind 62 regen en wind 60 dito

4 57 regen 64 bedekte lucht 60 bedekte lucht

5 58 bedekte lucht 65 wind, bewolkt,

nu en dan zon
72 helder, wind

6 56 bewolkt 57 regen 64 helder, 's nachts

donder en veel

regen.

7 51 veel regen 60 dito 61 helder

8 52 bewolkt 60 helder 60 regen

9 59 . donker 65 bedekt 64 bedekt

10 62 bedekt 71 dito 73 helder

11 64 helder 74 helder 80 dito

12 65 dito 77 dito 80 dito

13 65 dito* 83 dito 83 dito

14 71 bedekt 80 dito 77 dito

15

16
64 dito *1 dito 77 dito

17
18 61 helde.r 70 bedekt 66 bedekt

19 60 bedekt 70 dito 65 dito

20 56 dito 63 regen 61 regen

21 58 dito 65 bedekt 63 bedekt

22 59 dito 65 dito 63 dito

23 58 dito 66 dito 63 dito

24 60 dito 68 dito 69 helder

25 59 dito 67 ditfo 64 bedekt

26 59 dito 66 dito 64 dito

27 58 regen 1 60 dito 59 regen
11*
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LUCHTTEMPERATUUR EN WEERSGESTELDHEID.

Datum.
6u. Weers- • 12u. Weers- Gu. Weers-

voorna gesteldheid. midd. gesteldheid. 's av. gesteldheid.

Fahr. Kahr Jbahr.

Juli 28 57» bewolkt. 68° bewolkt, nu en

dan zon

65° bedekt

29 öy dito 66 bedekt 60 reeen
30 56 regen en wind 57 regen en wind 59 regen en wind
31 56 bedekt 65 bewolkt

#
58 donder en regen

Aug. i 55 bewolkt, nu en

dan zon
64 regeu

#

64 helder

2 57 bewolkt 65 bedekt 62 regen
3 57 bedekt 64 bewolkt 61 regeu en wind
4 56 regen en wind 62 bewolkten winc 01 bewolkt en wind
5 57 's nachts storm

en donder, be-

wolkt en wind

64 dito 59 dito

6 57 bewolkten wint 62 regen en wind 57 regen en wind
7 56 bewolkt 60 dito 58 bewolkt en wind
8 56 bewolkt, en wind 61 bewolkt en wind 59 regen en wind
9 56 regen en wind 63 dito 62 helder

10 55 bewolkt- 57 donder en regen 54 regen
11 51 dito 59 bewolkt 60 bewolkt
12 54 bedekt 59 bedekt 57 bedekt
13 56 bewolkt 64 helder 65 helder
14 56 dito 67 bewolkt 64 bedekt-
15 59 regen 67 dito 68 bewolkt
16 58 bewolkt 61 bedekt 58 > regen

buiig17 51 donder, regen en
wind

00 bewolkt 55

18 54 bewolkt 64 dito 58 bewolkt
19 56 helder 67 ' dito 64 dito
20 '58 regen 63 regen 62 bedekt
21 59 bedekt 68 bedekt 65 dito
22 59 regeu 65 bewolkt 64 helder
23 58 bedekt 70 helder 67 dito
24 60 helder 70 dito 70 dito
25 64 mistig 74 bewolkt 66 bewolkt
26 62 bewolkt 70 helder 67 dito
27 65 . helder 68 " bedekt 65 dito
28 60 bewolkt 66 helder 62 regen
29 54 bedekt 64 bewolkt 61 bewolkt
30 56 regen 60 regen 57 dito
31 54 bewolkt 64 dito 62 dito

Sept. 1 56 helder 68 bewolkt 64 helder
2 54 bedekt 66 dito 60 regen
3 52 bewolkt 60 wind en buiig 57 wind en buiig

regen4 55 bedekt 60 bedekt 58
5 57 bewolkt 66 Jewolkt en wind 63 regen en wind

regen6 58 dito 66 bewolkt 64
j

7 59. i)ewolkt en wind 64 1)ewolkt en wind 61 ; gewolkt en wind
8 57 bedekt 60 regen 60 bedekt
9 59 dito 64 bewolkt 60 bewolkt

10 57 bewolkt 67 bedekt 62 bewolkt, regen
regen en wind

stortregen

11

12
55

54
regen en wind

dito
61

57
bedekt en wind

dito

56
54
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LUCHTTEMPERATUUR EN WEERSGESTELDHEID.

Datum.
6u. Weers- 12u. Weers- 6u. Weers-

voorm. gesteldheid. midd. gesteldheid. 'sav. gesteldheid.

Fabr. Fahr. Fahr.

Sept.13 53o regen 62° bewolkt 59» bewolkt
14* 55 dito 57 bewolkt en wind 56 bewolkt en wind

15 52 bewolkt 60 bewolkt 56 helder

16 53 dito 61 dito 54 regen

17 52 regen en wind 54 regen 53 dito

18 46 helder • 57 bewolkt 55 helder

19 54 regen 57 bedekt 56 bedekt

20 54 helder 60 bewolkt 56 dito

21 50 regen en wind 57 dito 53 helder

22 50 regen 55 regen 55 bewolkt

23 51 dito 56 dito 54 regen

24 52 bewolkt 58 bedekt 56 bewolkt

25 53 dito 60 helder 60 helder

26 54 helder 63 dito 63 dito

27 58 mistig 68 dito 65 bewolkt

28 60 dito 68 dito 66 helder

29 58 helder 70 dito 66 dito

30 60 dito 70 dito 66 dito

Oct. 1 56 dito 70 dito 67 dito

2 56 dito 71 dito 68 dito

3 56 dito 67 dito 65 dito

4 54 dito 65 dito 62 dito

5 55 mist 63 bedekt 59 bedekt
• 6 52 dito 61 bewolkt 59 helder

7 54 helder 61 helder 58 dito

8 52 dito 58 dito 54 bewolkt

9 49 bedekt 54 bewolkt 52 dito

10 45 mist. 50 bedekt 46 helder

11 44 helder 55 bewolkt 48 bewolkt

12 46 dito 56 helder 51 helder

13 10 mistig 52 dito 48 dito

14 ii weinig regen 48 bedekt 47 bedekt

15 42 bedekt 50 dito 48 dito

16 42 dito 52 dito 47 dito

17 40
6| u.

voorm.

dito 51 helder 50

5| u.

nam.

helder

18 38 helder 47 dito 48 bewolkt

19 40 bewolkt 53 dito 51

5u.
nam.

helder

20 44 helder 54 dito 53 dito

21 42 dito 56 dito 52 dito

22 40 dito 55 dito 50 bedekt
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Bij deze opgaven kan ik nog voegen eene reeks van metin-

gen door mij in het werk gesteld aan een bloemstengel van

Dasylirium acrotrichum Zucc., welke in Aug. 1860 in den

Hortus te Rotterdam gebloeid en in drie weken tij ds eene .

lengte van 3.14 Ned. el bereikt heeft. De bloemsteng vertoonde

zich het eerst den 19den Aug.; de metingen geschiedden aan-

vankelijk dagelijks, maar te beginnen met den 25 sten Aug." vier-

maal daags (te 6U en ll u voorm., 2U nam. en 7U 'sav.) onder

gelijktijdige opteekening van de weersgesteldheid en van de

temperatuur buiten en binnen de oranjerie, waarin de plant ge-

plaatst was.

Staat VI.

DASYLIRIUM ACROTRICHUM ZUCC.

6E0BI BIJ DAG. ,??!!„«NACHTS
GBOII
IN 24

TEMPEBA-
TÜUB.

AANMKRKINCKN.
•

DATUM.
van 6u.

tot llu.

voorni.

van llu.

voorm.
tot 2u.

nam.

van2u.
vau t5a -

nam. tot
v0°rm '

7u--7u
to

k

van
7u. av.

tot 6u.

morg.

bin-

nen.

bui-

ten.

WBKRSGKSTELO-
HBTD.

1860.

Aug.20
21

mm. mm. mm. mm. mm. mm.
120
180
160
155
180
192.5

182.5

167.5

F.

78°

F.

22
. . .

23

24 67.5

80

60
70

.

25
26

27

42.5

22.5

25

27.5

I

•••

25

17.5

32.5

20

45

73i5

40

1J2.5

112.5

97.5

59°

58

65

62
56
65

72
62

56
62
62

60
56
67

70
59
56
65

64

57

zonneschijn

bewolkt
zeer bewolkt

regen

bewolkt

betrokken
dito

zonneschijn

dito

betrokken

helder

betrokken

dito

dito

regen

bewolkt, nu en

dan zon

zonneschijn

dito

mistig

betrokken
dito

dito

28 40 S7.5

65 152.5

65

60
64

29

i 32.5

37.5

15

'

85
'

80
'

lés"

66
65

59

75

78
66
62
65

65
62

59

75

70
65

62

66
66
62

, 32.5

\ 12.5
30 <

. 12.5

27.5 72.5

45 117.5

, 32.5

Sept. 1 } . . .

15

10-

37.5

65

'

. . .

42.5 107*5

20 62.5

30
'

'

925
( 27.5

2\ ... 10

1 ... 17.5 55
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DASYLIRIUM ACROTRICHUM ZUCC.

DATUM.

GKOKl BIJ DAG.
DES

NACHTS
GEOEI
IN 24
URKN.

TEMPERA-
TUUR.

biu- bui-

nen.
j

ten.

WEERSGKSTBLD-
HEID

•

van6u.
tot Jlu.

voorm.

van llu.

voorm.
tot 2u.

nam.

van _u.

nam. tot

7u. av.

van6u.
voorm.

tot

7u. av.

van
7u. av.

tot 6u.

morg.

AANMERKINGEN.

1860.

Sept. 2

mm.

f • '

. 7R

mm. mm. mm. mm.
22.5

mm.
77.5

F.

56

65

68

63
60

70
66

58

70
69

64

64

77
78

68
64
84
70
66
64
68

68
66
60

F.

52

60
68

59
48

68

65

54
70
68

60

56
72

75
62

55

76
70
64
60
66
68

64
56

•jovenlucht hel-

der, bened. mist

betrokken

nu en dan zou

helder

helder, beneden

mistig

uu en dan zon

betrokken

helder

nu en dan zon

bewolkt

donkere lucht.

regen

helder

nu en dan zon
zonneschijn

helder

dito

felle zon
betrokken

dito

-dito

dito

dito

dito

regenachtig

II 17.5
3 f

• • •

30 55

lu- 70

'

! 7.
\ 7.5

4

i

:.: 5 20
is 35

/
17 5

y-- 17.5

75 42.5

i

1

17.5 60
10

1
6| 75 25

175 42.5

9S
i

...
10 oranjerie be-

smeerd.7 10 22.5

ïó 32.5

5 . .

.

lii;
9 ...

2.5
'/.5

. . .

15

. .

.

20
'

10
Einde vau den

lengtegroei der

hoofdas.

Berekent men uit deze waarnemingen de lengtegroei per uur

in elk der onderscheiden gedeelten van het etmaal, dan ver-

krijgt men de volgende uitkomsten

:
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DASYLFEIUM ACR0TR1CHUM. ZUCC.

TUM.

LENGTE-GROEI PER UUR (berekend)

DA
voorm.

1

van van
's nachts AANMERKINGEN.

van
6u —Uu.

Uu.-2u.
nam.

2u. nam. tot

7u. av.

van
7u. av. tot!

6u. morg.
j

1860.' mm. mm. mm. mm.
Aug. 25 8.5. 8.3 9.0 7.2

26 4.5 5.8 14.5 5.4

27 4.5 10.8 8.0 6.3

28 5.5 6.6 8.0 6.0

29 6.5 12.5 3.0 7.2

30 6.5 4.1 5.5 4.1

31 2.5 5.0 7.5 3.8

Sept. 1 6.5 3.3 4.0 2.7

2 5.5 3.3 35 2.0

S 1.5 5.8 6.0 1.3

4 1.5 2.5 1.0 1.8

5 3.5 5.8 1.5 1.6

6 2.0 2 5 1.5 1.6

7 0.5 3.3 2.0 ! 0.9

8

Ideld.
|

1.0 0.8 1.5
| 04

Gemic 4:0 5.3 5.1 | 3.4

Uit deze gegevens laten zich eenige niet onbelari

volgtrekkingen maken.

1°. Wanneer men op de algemeene uitkomst der

vindt men overal een sterkeren groei over dag dan
De totale som der verlenging is bij:

gr ijk e ge-

let,

's nacht8.

Bryonia

Wistaria

Vitis

Cucurbita A.

Cucurbita B.

1 276 mm., waarvan 753 of 59.0 pCt.

523 „ 41.0 „

3414

1372

5402

6102

1976 „ 57.8

1438 „ 42.2

1306 „ 55.1

1066 „ 44.9.

3068 „ 56.7

2334 „ 43.3

3491 „ 57.2

2611 „ 42.8

bij dag, en

bij nacht,

bij dag, en

bij nacht,

bij dag, en

bij nacht,

bij dag, en

bij nacht,

bij dag, en

bij nacht.
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Bij Dasyliriurn vertoont zich hetzelfde voor de dagen, waarop

de metingen afzonderlijk bij dag en bij nacht plaats hadden.

Van den lengtegroei van 1.5675 kwam 0.93 of 59.3 pCt. tus-

schen 6U 'smorg. en 7" 'sav. in 13 uren, en 0.6375 of 40.7 pCt.

tusschen 7U 'sav. en 6U 'smorg. in 11 uren, hetgeen, wanneer

men beide tot eene tijdruimte van 12 uren brengt, wordt 55.3

pCt. voor den groei bij dag, en 44.7 pCt. voor dien bij nacht.

Alzoo voor den nachtelijken groei 41, 42.2, 44.9, 43.3,

42.8 en 44.7 pCt., eene overeenkomst die zoo groot is, als men

bij dergelijke omstandigheden verwachten kan.

Ook wanneer men afzonderlijk de tijdruimten onderzoekt,

waarin zonder interruptie een zelfde tak gemeten is, vindt men

ieene uitkomst in denzelfden zin. B.v. bij Bryonia was van 15

Juni tot 2 Juli toen de waargenomen tak gesnoeid werd, de

nachtelijke groei 39.6 pCt. van den aanwas; van 6 Juli— 14

Juli, toen interruptie plaats had, 43.6 pCt. ; na dien tijd, van

18 Juli— 17 Aug., 40.7 pCt.

Bij Wistaria van 15 Juni— 14 Juli, 44.6 pCt., van 18

Juli -16 Aug. 39.7 pCt., van 18 Aug.—20 Sept. het einde

•van den groei 40.9 pCt.

Bij Vitis van 15 Juni— 14 Juli 46.1 pCt., van 18 Juli

—

16 Sept. 44.4 pCt.

Bij Cucurbita van 19 Juni— 14 Juli 46.4 pCt, van 18

Juni— 31 Juli .39.9 pCt., van 1 Aug.—20 Oct. 43.9 pCt.

Intusschen nu reeds loopen de cijfers meer uiteen, vooral

bij eene zelfde plant, en wanneer men nog kleiner perioden af-

zonderlijk wilde beschouwen, zou dit nog sterker in het oog

vallen- Ja zelfs, nu en dan zou men in dat geval eene uit-

komst in anderen zin verkrijgen, want

2°. Er zijn tijdstippen waarop de nachtelijke groei overwegend

is. Zoo vindt men van den 18— 20 Juni bij

groei 's nachts. groei over dag.

mm. mm.

Bryonia. : 50 38

Wistaria 28 23

Wistaria (18—24 Juni) .... 110 107

Vitis 32 IS

Vitis (18—21 Juni) 52 31

Cucurbita (19—21 Juni) 11
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De gelijke uitwerking bij planten, die op geheel verschillen-

den trap van ontwikkeling waren en niet eens dezelfde expo-

sitie hadden, wijst hier op eene oorzaak van buiten, die op

allen krachtig inwerkte.

Eene tweede dergelijke periode schijnt geweest te zijn van

2—9 Juli, het duidelijkst sprekend vooral van 6-9 Juli. Zien

wij weder de uitkomst der metingen

:

Bij Bryonia zijn om vroeger genoemde reden van 1—5 Juli

geen metingen gedaan, maar wij vinden voor den groei 6 en 7

Juli bij dag 12, des nachts 15 mm.

Wistaria was gegroeid:

2—

9

Juli 's nachts 110, over dag 94 mm.

6— 9 „ „ 61, // 51 „

Vitis:

2—9 „ „ 48, „ 46 „

6—9 „ „ 24, u 19 „

Bij Cucurbita komt voor die dagen een ander resultaat, maar

juist den 9den Juli begint daar eene periode van nachtelij ken

groei, die van 9— 14 Juli 145 mm. bedroeg tegen 127 daags.

Eindelijk vertoonen zich nog de sporen van een dergelijken

invloed tusschen 20 en 23 Juli. De groei was:

bij nacht. over dag.

bij Bryonia . . . . van 20—22 Juli 40 mm. 36 mm.

Wistaria. . . . „ 20—21 „ 37 » 36 //

Vitis. . . . . . „ 20—26 „ 98 // 90 //

Cucurbita . , ii 22 ii 31 // 25 //

Mij dunkt, deze nagenoeg gelijktijdig bij verschillende plan-

ten intredende wijzigingen doen een uitwendigen invloed ver-

moeden. Welke de oorzaak daarvan geweest is, laat ik voor

het oogenblik in het midden. Wel stond den 18den—20 sten

Juni de thermometer 's avonds hooger dan op den dag, en was

de temperatuur van dezen dag vrij laag, terwijl den 21 sten

•warme dagen en nachten afwisselden met het ongunstige we-

der — een dergelijk verschijnsel als waarop de vriese bij de be-

spreking zijner waarnemingen van 1847 opmerkzaam maakt *) —

') Ned. Kruidk. Archief. IJLJ.. 340 en 241
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doch deze verklaring kan ik niet als voldoende aanmerken, want

zij past niet op de twee andere genoemde perioden. Voorshands

durf ik niet te beslissen aan welke atmospherische invloeden

die werking is toe te schrijven.

Intusschen mag ik vragen : kunnen de uiteenloopende uit-

komsten door vroegere onderzoekers verkregen, niet een gevolg

zijn van den verschillenden • tijd, waarop hunne waarnemingen

gedaan zijn, waardoor de planten onder andere atmospherische

werkingen verkeerden, en dus eigenlijk hunne uitkomsten niet

onmiddellijk vergelijkbaar zijn? _

Toen duchartre in 1865 gelijktijdig verschillende planten

onderzocht, vond hij eene uitkomst in denzelfden zin.

De waarnemingen van martins vallen enkele dagen zamen

met de mijne. Zij liepen tot den 23sten Juni 1866, op welk

tijdstip de groei van den bloemstengel van zijn Dasylirium gracile

niet meer merkbaar was. Juist in die zelfde dagen valt de meest

in het oog. loopende periode van nachtelijken groei bij mijne

proeven voor, overeenkomstig met zijne uitkomst. Ik meen te

meer hierop te mogen wijzen, wanneer ik die waarnemingen

van martins vergelijk met de mijne op den bloeienden Dasy-

lirium acrotrichum in 1860 gedaan. De gang der ontwikkeling

was bij beide planten volkomen overeenkomstig. Te Montpellier

bereikte de bloemsteng in 23 dagen eene lengte van 2.881 met.,

en groeide in de 11 eerste dagen 2.083 d. i. 72.3 pCt. Te

Rotterdam werd de bloemsteng in 25 dagen *) 3.1725 met.

lang en groeide in de 12 eerste dagen 2.2925 d. i. 72.2 pCt.

van zijne geheele lengte. Alleen de nachtelijke groei was bij de

eerste plant, die over dag bij de tweede overwegend; de eerste

werd waargenomen in Juni 1866, de tweede in Aug. en Sept.

1860, dus onder andere atmospherische invloeden.

Behalve de genoemde uitkomst leeren de waarnemingen ech-

ter ook eene wijziging kennen, die zich niet gelijkelijk bij de

gelijktijdig groeiende planten vertoont. Zoo gaat alleen bij

Wistaria de grootere nachtelijke groei van 18— 21 Juni tot

den 24sten voort; zoo vertoont Cucurbita A. eene dergelijke

*j Namelijk van 16 Aug. tot lü Sept, aannemende dat de bloemstengel die

den loden Aug. zich tussehen de bladeren vertoonde, den loden zigtbaar ge-

worden vcas. Vcig. :-iaktiks 1. e. p. 355.
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afwijking van 24— 27 Juni, en bij dezelfde plant ziet men van

16^—27 Sept. afwisselend een grooteren groei over dag en

's nachts, maar zoodanig dat de geheele som der verlenging in

dat tijdvak van 11 dagen ten voordeele van den nacht is,

nam. 127 tegen 107 des daags. Bij de andere Cucurbita (Bry-

onia, Vitis en Wistaria hadden toen reeds opgehouden te groei-

en) had in dezelfde dagen juist het tegengestelde plaats, met

uitzondering van 21—24 Sept. toen bij beide de nachtelijke

groei overwegend was. Van 16—27 Sept. was Cucurbita B.

's nachts 270 over dag 303 mm. langer geworden.

Welke de oorzaken van dit onderscheid zijn, is thans niet

aan te wijzen, omdat men noch de atinospherische invloeden,

noch den bijzonderen toestand der levende plant voldoende

kent. De afwijkingen zijn van te langen duur, om met som-

mige schrijvers hier blootelijk te denken aan een door omstan-

digheden vertraagden groei, die in de eerstvolgende uren zou

ingehaald worden.

3°. Wanneer men den lengtegroei over dag in de morgenuren

[van 6— 12) met dien in den namiddag (van 12—6) verge-

lijkt, dan vindt men dat hij al de door mij onderzochte plan-

ten de laatste den eersten overtreft. De verhouding was in het

geheel bij Bryonia als 1 : 0.86, bij Wistaria als 1 ; 0.71, bij

Vitis als 1 : 0.67, bij Cucurbita L. als 1 : 0.79, bij Cu-

curbita B. als 1 : 0.81. Onderscheidt men tijdperken in de

ontwikkeling der plant, zoo als wij boven gedaan hebben,

dan vindt men nagenoeg dezelfde verhoudingen bij Wistaria en

Vitis ; bij Bryonia verkrijgen de namiddaguren langzamerhand

iets meer invloed (de verhoudingen zijn 1 : 0.96 van 15 Juni

—

1 Juli, 1:0.81 van 6 Juli— 14 Juli, 1:0.78 van 18 Juli—

17 Aug.); bij Cucurbita echter is de betrekking aanvankelijk

eene geheel andere; in het eerste tijdperk van ontwikkeling is

de groei veel sterker in de morgenuren, maar weldra verplaatst

zich het punt van grooter intensiteit, hoewel tot den 10den

Juli de totale uitkomst nog ten voordeele van de morgenuren

is. De verhoudingen zijn de volgende

:

van 19 Juni— 1 Juli als 1 : 1.81

„ 1 Juli— 10 Juli „ 1:0.77

,/ 19 Juni— 10 Juli // 1 : 1.16
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van 11 Juli— 15 Juli „ 1 : 0.66

„ 18 Juli—31 Juli u 1 : 0.86

„ 1 Aug.— 9 Sept. „ 1 : 0.77

„ 10 Sept.— 20 Oct. „ 1 :0.71.

Wij hebben dus standvastig sterker groei in den namiddag

dan vóór 12 ure, met uitzondering alleen van Cucurbita, de

eenige der waargenomen planten, wier ontwikkeling van den

beginne af is nagegaan. Deze uitkomst is anders dan men tot

nu aannam. Meyer, meyen, cl. mulder en martins vonden

allen een sterker groei in den vroegen morgen; alleen de vriese

zag van 6— 12 ure voorm. den bloemstengel soms korter wor-

den, om dan in den namiddag die schade weer ruimschoots in

te halen. Daarentegen is mijne uitkomst in overeenstemming

met die van harting (zie boven blz. 138), die bij Humulus

Lupulus aanvankelijk sterker groei des voormiddags aantrof,

doch met het langer worden van den stengel den tijd van sterk-

sten groei zag verplaatst worden, zoodat deze in het . begin van

Juni tusschen 3. en 11 u. 'sav. viel. Bij Cucurbita, de eenige

plant die ik van haar begin kon nagaan, vond ik volkomen

hetzelfde. Het vermoeden van duchartre *), dat op rijper leef-

tijd het maximum van groei zich nog meer zou verplaatsen

en in den nacht vallen, wordt daarentegen door mijne waarne-

mingen niet bevestigd. De betrekkelijk korte periode van over-

wegenden nachtelijken groei van 16— 27 Sept. (zie boven blz.

166) is toch niet voldoende om het algemeene resultaat te wij-

eigen. Verder schijnt, volgens de door mij verkregen uitkom-

sten, de genoemde verplaatsing niet zoo zeer van het jaargetijde

als van het ontwikkelingstijdperk der plant af te hangen.

Bij Dasylirium acrotrichum laat zich niet zoo onmiddellijk

de vergelijking maken, omdat de groei dier plant op andere

uren is waargenomen. Berekent men echter den groei per uur,

dan vindt men eene totale uitkomst in denzelfden zin. Men zie

slechts de tabel op bl. 162.

De aanwas bedroeg van 25 Aug.— 8 Sept. des morgens van

6— 11 voorm. gemiddeld 4 mm. per uur, van 11—-2u nam.

5.3 mm., van 2—

7

U nam. 5.1 mm., dus betrekkelijk minder

*) Comptes Rendns, T. LXTI. p. 818 (9 Avril 1866).
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in den ochtend, het meest op de middaguren. Splitst men het

ontwikkelingstijdperk in eenige afdeelingen, dan vindt men ook

hier geene bepaalde verplaatsing van het maximum van groei,

hoewel er wel enkele afwijkingen zijn van de opgegeven ver-

houdingen der groeisnelheden.

4°. De absolute groeisnelheid is bij al de onderzochte plan-

ten verschillend. Let men echter op de betrekkelijke groeisnel-

heid, dan vindt men door mijne waarnemingen bevestigd, het-

geen ook reeds door anderen gevonden was, dat bij elke plant

de intensiteit eerst klimmende is, dan een zeker maximum bereikt,

en (soms met vrij groote jiuctuatièn) een korter of langer tijd

op zekere hoogte blijft, om daarna met meer of minder snelheid

te dalen tot het nulpunt. Die phasen 'worden echter door ver-

schillende planten in onderscheiden tijden doorloopen.

Men verkrijgt daarvan een gemakkelijk overzicht, wanneer men

de numerische uitkomsten graphisch voorstelt, gelijk dit b. v. door

hoffmann in zijn Witterung und Wachsthum der Pflanze gedaan

is. Men ziet dan dat de lijnen, welke de wijzigingen in inten-

siteit van groei voorstellen, bij de onderzochte planten wel nu

en dan van elkander afwijken, maar toch meerendeels in de-

zelfde richting loopen. Groote afwijkingen in die intensiteit

vertoonen zich bij de verschillende planten nagenoeg te gelijker

tijd, onverschillig in* welke phase van ontwikkeling de planten

zich bevinden. Zoo vindt men b. v., wanneer men den groei

in 24 uren van de vier genoemde planten vergelijkt, eene aarï-

zienlijke rijzing van 23—25 Juni bij allen, met uitzondering

van Cucurbita, die toen nog weinig ontwikkeld was; eene groote

depressie bij allen van 1—7 Juli, opgevolgd door eene rijzing

die den 12den en 13den Juli haar maximum bereikt. Weder

heeft eene algemeene daling plaats den 20 sten en 2 l sten , gevolgd

door eene algemeene rijzing den 22sten Juli; bij allen in ge-

lijke mate daling den 27 sten
, en daarna rijzing den 28sten Juli;

een op- en neergaan in de laatste dagen dier maand en in de

eerste helft der volgende, tot er 13 Aug. weer bij allen sterke

rijzing volgt. Wederom algemeene daling den 16den en 17 den

Aug., waarmede tevens de groei bij Bryonia ophoudt; daarna

sterke klimming den 18den en 19den Aug.; krachtige groei

die den 24sten en 26 sten het maximum bereikt, daarna daling

tot 31 Aug., waarop bij allen weer een snel rijzen volgt enz.
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5°. Vergelijken wij de temperatuuropgaven met die der groei-

snelheden, dan zien wij in den regel het rijzen en dalen der

temperatuur gepaard gaan met een toe- of afnemen der inten-

siteit van den groei Dezelfde uitkomst hebben nagenoeg al

mijne voorgangers gevonden. Intusschen die betrekking is niet

zoo eenvoudig als men het wel heeft voorgesteld. Ik heb bij

het doen mijner waarnemingen alleen op het oog gehad, om

te onderzoeken of de groei over dag of des nachts overwegend

was. Ik heb geenszins getracht het moeielijke vraagstuk opte-

lossen, om de maat te bepalen van den invloed door uitwen-

dige oorzaken als temperatuur, luchtdrukking, vochtigheid, licht-

intensiteit, electriciteit van den dampkring, enz. op den plan-

tengroei uitgeoefend. Mijne temperatuur-waarnemingen zijn dan

ook niet talrijk en volledig genoeg, om over dit punt nieuw

licht te verspreiden, en, gelijk decandolle *) teregt heeft op-

gemerkt, de gewone gemiddelden der meteorologische opgaven

zijn hiertoe niet dienstig. Doch dit kan uit mijne waarnemin-

gen wel opgemaakt worden, dat de eenvoudige betrekking, die

sommigen tusschen de temperatuur des dampkrings en de snel-

heid van den plantengroei meenen opgemerkt te hebben, niet

van algemeene toepassing is.

Harïing heeft aangenomen, dat de groei volgens eene reken-

kunstige reeks toe- en afneemt, en hij heeft zelfs eene formule

opgesteld, om den groei op een willekeurigen dag vooraf te

bepalen. Volgens hem vindt men dien groei door de verge-

lijking

A = f (- db dr

waarin a de groei en t de temperatuur op een bekenden \ dag,

A en t', groei en temperatuur op een dag d dagen later, en r

de dagelij ksche versnelling van den groei aanduiden. Wanneer

ik uit mijne waarnemingen eerst de waarde van r tracht te

bepalen, en dan met behulp dier vergelijking eenige termen

der reeks zoek te vinden, xlan komen de uitkomsten niet met

de waarnemingen overeen. — Evenmin vind ik, zoo als quetelet

het wil, den groei evenredig aan de vierkanten.der temperaturen.

("Of/r. Botan, I. 21
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Tk moet het sachs *) toestemmen, dat het ware verband

tusschen temperatuur en physiologische processen ons nog ge-

heel onbekend is. En hetgeen van de temperatuur geldt, die

zoo krachtig op de planten inwerkt, mag in nog hooger mate

gezegd worden van den invloed van andere uitwendige oorza-

ken, die nog bezwaarlijker is na te gaan.

Al kunnen dus in dit laatste opzicht mijne waarnemingen geen

nieuw licht ontsteken, ik heb gemeend ze niet te moeten terug-

houden. Met betrekking tot de verlenging zelve leiden zij tot an-

dere uitkomsten, als die van duchartre. Zoo ver mij bekend is,

bestaan er over dit onderwerp geene waarnemingen, die zoo lang

voortgezet zijn als de mijne, en nagenoeg alle phasen van ont-

wikkeling der plant omvatten. Ik ben het eens met duchartre,

dat op dit moeielijk gebied slechts eene uitgebreide reeks van
#

naauwkeurige onderzoekingen ons in staat kan stellen om het

algemeene van het toevallige af te scheiden, en uit de tallooze

afwijkingen, door bijzondere oorzaken te voorschijn geroepen, de

algemeene wetten van den plantengroei te leeren onderkennen.

Als eene bijdrage hiertoe mogen ook mijne waarnemingen hare

plaats vinden.

Inmiddels houd ik evenmin als duchartre het onderzoek

voor afgesloten, en zoo mij daartoe de gelegenheid niet ont-

breekt, hoop ik in een volgenden zomer, de waarnemingen onder

verschillende omstandigheden voort te zetten, ten einde te trach-

ten iets meer van den sluier op te lichten, waarmede de Natuur

dit deel van haar werken verborgen houdt.

Bepaaldelijk zal dan ook een punt moeten onderzocht wor-

den, hetgeen ik thans nog niet in staat ben toetelichten.

Het is namelijk de vraag, hoe celvermenigvuldiging en cel-

groei, de beide processen waaruit, gelijk bekend is, de verlen-

ging van de as bestaat, zich verdeelen over dag en nacht.

Schleiden heeft in zijn handboek gezegd, dat alle vroegere

waarnemingen geene waarde hoegenaamd hebben, omdat daarin

die beide processen niet onderscheiden zijn. Deze. uitspraak acht

*) Ueber Abhangigkeit der Keimung von der Temperatur. Pringsheim's

Jahrb.f. wiss. Hol., II. p. 375.
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ik onbillijk en overdreven. Maar waar is het, dat de kennis

van het genoemde voor eene juiste voorstelling van het plan-

tenleven van het grootste belang te achten is. Sachs *) heeft

er reeds op gewezen, dat de plaatsen van nieuwe celvorming

meestal aan den invloed van het licht onttrokken zijn, en hij

uit .het vermoeden, dat daar waar dit niet het geval is, mis-

schien de vorming van nieuwe cellen in den nacht zal plaats

hebben. Hij beroept zich daarvoor op het feit, dat celvorming

door aanhoudende duisternis dikwijls niet gestoord wordt, en

vooral op de fraaie onderzoekingen vau alex. braun, die bij

Hydrodictyon en andere groene Algen, de voorbereiding tot vor-

ming van kiemcellen steeds met den nacht zag beginnen en zoo

ver voltooid worden, dat met het aanbreken van den volgenden

morgen de kiemcellen voor den dag kwamen.

Heeft nu ook bij de hoogere planten hetzelfde plaats en is

misschien de nachtelijke groei geheel of grootendeels het gevolg

van vorming van nieuwe cellen, de groei over dag van ver-

grooting en uitgroeiing der bestaande weefsels? Het is duide-

lijk, dat de zaak hier niet zoo gemakkelijk uit te maken is.

Men kan niet gelijktijdig van hetzelfde plantendeel de verlen-

ging meten en het anatomisch onderzoek verrichten. Misschien

echter kan het nuttig zijn om van eene zelfde plant bij den

eenen tak te onderzoeken in welke internodiën nog celvermenig-

vuldiging, in welke alleen celvergrooting plaats heeft, en bij

den anderen tak de verlenging van elk internodium afzonderlijk

dag en nacht op te teekenen. Voor het laatste heb ik verschei-

den gegevens, daar bij de meeste der waargenomen planten ook

de verlenging van elk internodium afzonderlijk gedurende een

deel van den zomer gemeten is. Ik acht het onnoodig die waar-

nemingen thans medetedeelen, maar ik stel» mij voor om in het

volgend gunstig seizoen ook het ander punt te onderzoeken, en

daarvan later verslag te geven.

'Rotterdam, Januari 1867.

*) Bot. Zeitung, 1863. Beilage, p. 3.
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DIAGNOSEN

VAN EEMGE NIEUWE SOORTEN VAN

HEMIPT E 11 A .HETE R P r

r E R A

S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOYEN

Bij het herzien en naauw keurig determineren der Pentatomi-

den, sensu latiori, van 's Rijks Museum voor natuurlijke his-

torie, met oogmerk om over de soorten -dier familie, voor zoo

verre zij in onze Oost-Indische koloniën aangetroffen worden,

eene Monographie in het licht te geven, is het mij gebleken

dat een groot gedeelte van het tegenwoordig aangenomen sys-

teem dringend herziening vordert.

Nadat in 1839 de hoogleeraar burmeister in zijn Handbuch

der Entomologie een stelsel had voorgesteld, waarmede aan al

de eischen der wetenschap voor eene reeks van jaren scheen

voldaan te zijn, kwamen in 1843 de Heeren amyot en audinet

serville in hunne Histoire naturelle des Insectes hémiptères

met een stelsel te voorschijn, waarvan een der fundamentale re-

gelen was ,/ que tout ce qui est bon a faire une suhdivision

de genre, est bon a faire un genre," waardoor dus natuurlijk

het aantal geslachten ontzettend vermeerderd werd. Wel ging

er een kreet van afkeuring op, maar de kritiek uitte zich niet

in eene grondige en gemotiveerde recensie. Het gevolg was te

voorzien ; men gewende zich aan de nieuwheid, aan het aantal

geslachten, aan de fijne onderscheidings-kenmerken, zelfs aan

de namen uit het Hebreeuwsch, Tartaarsch, Chineesch, en toen

de curatoren van het Britsch Museum in 1850 verlangden dat
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de beredeneerde en beschrijvende catalogus der Hemiptera van

die verzameling door den Heer dallas zou worden uitgegeven,

zag men in die lijst niet alleen het systeem van amyot gehul-

digd, maar ook weder met een overgroot aantal verdeelingen

en genera vermeerderd De in 1859 verschenen Catalogus He-

mipterorwm van den ,/ Entomologischen Verein zu Stettin" kon

nu wel niet anders dan naar hetzelfde stelsel worden ingerigt.

Ondertusschen groeide voortdurend het aantal nieuwe soor-

ten in Museen en kabinetten aan; dat er onder dezen voor-

kwamen, die aanleiding gaven, ja noopten tot het vaststellen

van nieuwe genera, zal niemand verwonderen. Maar hoe werden

dezen in de wetenschap ingevoerd ? Helaas ! meestal, zoo niet

op eene min wetenschappelijke, dan toch op eene weinig oor-

deelkundige wijze, zonder namelijk die genera met de naast

verwanten te vergelijken, zonder hun de ware plaats tusschen

de twee naaste verwanten aan te wijzen. Men begrijpt ligtelijk

dat dit aanleiding gaf tot groote vefwarring en onzekerheid.

Maar er is meer. Zeer vele genera zijn door amyot, dallas

en anderen opgesteld voor eene enkele soort, die eenige bijzon-

dere kenmerken vertoonde; later zijn andere soorten ontdekt,

die het midden houden tusschen het oude genus en de daar-

van onder eenen nieuwen generieken naam afgescheiden soort.

Hoe met dezen te handelen? Zal men die bij het oude genus

. voegen en het nieuwe toch laten bestaan ? Zal men al weder

een nieuw geslacht vormen of zal men het laatst gevormde we-

der intrekken? Daar alleen de soort in de natuur bestaat, en

het genus, even als de familie, de tribus, de sectio, eene com-

binatie is door het menschelijke onderscheidings-vermogen ge-

vormd, zoo kan men over het meer of min natuurlijke, dat is

met de natuur overeenkomstige van dergelijke splitsing of her-

eeniging moeijelijk wetten vaststellen ; maar het ligt voor de

hand dat de menschelijke geest al de onderscheidende kenmer-

ken niet altijd voor oogen kan hebben en dat van het geheu-

gen oneindig minder geëischt wordt als de genera veel omvat-

tend zijn, dan wel als een tal van genera met weinig spre-

kende kenmerken opgesteld is.

In dien geest van zamensmelting van genera wenschte ik

vooral de Pentalomiden sensn strictiore te herzien. Reeds stal

12*
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heeft in zijne // Hemiptera Africana de meening verdedigd dat

de familie der Cydniden, Sciocoriden en Halydiden van amyot

en dallas niet kunnen behouden blijven, maar met die der

Pentatomiden moeten zamengesmolten worden. Ik wenschte ver-

der te gaan. Ik wenschte in die familie verscheidene geslachten

te vereenigen, die noodeloos gescheiden zijn (zoo als Euschistus

en Diceraeus, om een voorbeeld aan te halen), ik wenschte alle

geslachten te doen 'rusten op naauwkeurige, duidelijke, vaste

kenmerken. Daartoe evenwel is een materiaal noodig, grooter

dan 's Rijks Museum, hoe rijk ook, mij tegenwoordig aanbiedt

;

ik meen daartoe te moeten kennen de visu typen van ongeveer

alle geslachten en wil eerst trachten het in dit opzigt ontbre-

kende bij een te brengen. Ik zie mij wel in staat met de fa-

miliën, bij wie de zuiger niet aan de borst gesloten is en bij

wie hij niet voorbij de middenpooten reikt (Asopiden, Tessera-

tomiden en Phyllocephaliden) middelerwijl mijnen arbeid voort

te zetten.

Inmiddels was bij dat onderzoek der ware Pentatomiden mij

gebleken, dat 's Rijks Museum ook daarin weder een niet onbe-

langrijk aantal nieuwe soorten bezit. Ik bied van een vijftigtal

daarvan Diagnosen aan, met die van eenige nieuwe Scutelleriden.

Wel schijn ik mij zoo doende te scharen onder hen, die meenen

dat het geven van diagnosen zonder beschrijvingen voldoende

zou zijn, maar wie gelooven zou dat -ik deze meening toegedaan

ben, zou zich vergissen. Gelijk uit het bovenstaande blijkt, is

het mijn voornemen de hier volgende soorten, later uitvoerig

te beschrijven ; de verzameling dezer diagnosen is dus slechts

als een voorlooper te beschouwen voor eene met afbeeldingen

uit te geven monographie. De nu vermelde soorten heb ik na-

tuurlijk met de namen der geslachten uit den Catalogus He-

mipterorum waartoe zij behooren, moeten bestempelen, om zon-

der opgave van generieke kenmerken voor anderen verstaanbaar

te zijn.
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Ordo: HEMIPTERA.

Sectio: HETEROPTERA.

Tribus: GEOCORISAE.

FAMILIA I. SCUTELLERIDEA,

1. Tetrarthria tenebrosa.

T. supra nigra, sat dense punctata, opaca, maculis irregula-

ribus capitis, thoracis et praesertim scutelli viridibus subnitidis,

subtus fusca gris eo-pilosa, antennis nigro-fuscis, femoribus testa-

ceis, genubus tibiisque viridibus.

Long. 18— 19 millim. Habitat in Amboina.

2. Libyssa WestwoodiL

L. supra brunnescenti violacea, margine thoracis et elytrorum

testaceo, subtus cum femoribus testacea, pectoris lateribus vit-

tisque lateralibus abdorainis nee non tibiis lucide violaceis.

Long. 18 millim. Hab. Zambesi in Africa. Dono dedit Pro-

fessor Oxoniensis westwood.

3. Callidea latefasciata.

C. parum distincte punctata, violacea nitens, scutello latis-

sime rubro-fasciato, abdominis rubri apice cyaneo.

Long. 12 s. 13 millim. Differt a Call. dimidiata Dall. sta-

tura minore et minus elongata, fascia latiore et in medio scu-

tello posita. Hab. Salawatti.

4. Callidea elongata.

C. elongata, nisi in scutello indistincte punctata, violacea

purpureo colore iridescens, scutelli fascia angusta, abdominis

paullo latiore, pallide flavis.

Long. 18, lat. 8 mm. Hab. Salawatti, unde missa a Dom.

BEB.NSTEIN.

5. Callidea celebensis.

C. (e sectione Schlegelii et Quadrimaculatae), vage et minus
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fortiter, secl in latere anteriore scutelli dense rudeque punctata,

violacea (in vïvo viridis) scutelli gibbositate atque macula api-

cali rufis, medio qnatuor maculis et fasciola nigris signato.

Long. 15 mm. Hab. Toelabello et Kwadang in insula Gelebes.

6. Callidea Croesus.

C. ovalis, capite et thorace parum distincte, scutello densius

et fortius punctulatis, viridis nitens, thoracis parte postica in-

aurato, scutelli macula cordiformi purpureo-aurata, abdominis

lateribus femorib'usque testaceis.

Long. 1£, lat. 7 mm. Affinis Call. ditissimae; fortasse simul

ac illa varietas Call. fastuosae, differt tarnen apice scutelli non

emarginato, porro colore et patria. Hab. in insulis Aru, Sala-

watti et Gebeh.

7. Callidea daedalica.

C parva, punctatissima, viridis nitens, scutelli parte postica.

inaurata, capitis vitta, et maculis duabus, thoracis vittis abbre-

viatis quatuor et maculis totidem, scutellique maculis octo ni-

gris, quarum duae basales punctum gerurit flavum.

Long 9 mm. Patria ignota.

Observatio. Vittae 'inediae in thoracis dorso in unam con-

junctae sunt, si minimam lineolam mediam viridem excipias.

Macula scutelli media calyciformis duas basales fere attingit:

Pectus testaceum fasciis tribus irreguüaribus viridi-auratis; ab-

domen testaceum margine triplici, externo nigro, medio aurato,

interno. seriem macularum nigrarum efficiënte.

8. Callidea puell /.

C. minor, oblonga, glabra, scutello punctato versus apicem

subrugoso, obscure violacea
1

nigromaculata, pectore coeruleo-vio-

lacea fasciis luteis, abdomine luteo maculis coeruleo-violaceis,

femoribus laete rufis.

Long, 8 mm. Habitat in Cochinchina.

9. Pachycoris tigriims.

P. luteus, vittis maculisque numerosis coeruleis.

Long. 11 millim. Habitat in Coluinbia.
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Obs. In capite supra duae vittae parallelae, margo anterior

et lateralis et vitta obliqua juxta oculum coerulei ; in thorace

lineolae 10 radiantes e margine anteriori; in scutello maculae

sex basales, octo mediae et duae apicales. Pedes obscure coe-

rulei, femorum basi lutea.

10. Bolbocoris emarginatus.

B. obscure rubiginoso-fuscus, disperse et rude punctatus, scu-

telli basi flavescente, antennis pedibusque sanguineis, capitis

margine anteriore emarginato.

Long. 5 millim. Habitat in Nova Höllandia.

FAMILIA II. PENTATOMIDEA.

SüBFAM. CyDNIDAE.

11. Cyrtomenus insignis.

C. niger nitidus, rufociliatus, vage punctulatus, capitis picei

margine haud emarginato, antennis, rostro tarsisque rufis.

Long. 12 millim. Habitat in Java, Sumatra, Borneo; Species

valde afflnis Cyrtomeno grosso Dall., differt praecipue capitis

margine.

12. Aethus pallidicornis.

Aeth. parvulus, niger nitidus, scutello rude punctato, anten-

nis rubiginosis, membrana elytrorum albida.

Long. 3 millim. Habitat in insulis Bezoeki et Ceram.

13. Acatalectus luteo-marginatus.

Ac. major niger opacus, thorace irregulariter scutelioque vage,

elytris densius punctatus, his rubrofuscis membrana griseo-fusca, an-

tennarum articulo quarto cum margine thoracis et elytrorum luteis.

Long. 12, lat. 8 millim. Habitat in Timor et Flores.

14. .Acatalectus flavo-marginatus.

Ac. aeneus nitidus, nisi in lateribus thoracis et in . elytris

impunctatus, his rufopiceis, membrana fusca, antennarum articulo

quarto ac margine thoracis et elytrorum navis.

Long. 10, lat. ö millim. Habitat in Nova Caledonia.
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SüBFAM. SCIOCORIDAE.

15. Dryptocepliala divergens.

Dr. testacea punctulis nuraerosis nigris, in lateribus majori-

bus conspersa, antennarutn articulis duabus ultimis dimidiatim

flavis nigrisque, capitis lobis divergen tibus.

Long. 12 millim. Habitat ad flumen Brasiliae Rio di Ja-

neiro. Proxime affinis Brypt. Brullei Cast. (lividae Perty) dif-

fert colore, statura majori et forma loborum capitalium.

SUBFAM. HaLYDIDAE,

16. Chlorocoris roseics.

ChJ. supra roseus, subtus rufo-lutescens, capitis margine mi-

nus emarginato, thoracis parte postica et scutello rugulosis, an-

tennarum articulis 2° et 3° ad latus externum nigrolineatis,

quaito nigro-annulato.

Long. 17 millim. lat. 10. Patria ignota. Affinis Ghlorocoridi

complanato Guér. a quo differt colore, statura minore et rugo-

sitate scutelli.

17. Spudaeus modestas.

Spud. fuscus, rude nigro punctatus et maculatus, thoracis

marginibus lateralibus non serratis, flavo-limbatis, maculis tribus

callosis flavis in basi scutelli, quarum media paetie usque ad

scutelli apicem protracta est.

Long. 17 millim. Habitat in insuia Waigeoe.

Obs. In pectore cernuntur versus angulos anteriores maculae

fortiter punctatae, quasi cribrosae, viridi-inetallicae. Abdomen

et pedes sordide lutei, hi fusco maculati.

18. Gynenica dalpadoides.

Gyn. brevis, obesa, luteo et fusco nmrmorata, maculis qua-

tuor luteis in scutello, tibiis anticis dilatat'is nigris ad basin

dilatationis luteo-maculatis, thoracis angulis spinosis, spina in

apice bifida.

Long. lo millim. Habitat in insulis Moluccanis.

Obs. Quod ad thoracis latera haud serrata et angulos poste-
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riores spinosos, pertinet haecce species ad genus Gynenica Dall.;

si vero formam generalem, habitum et tibias anteriores spectas,

Dalpadam crederes. Abdominis latera ad marginem segmento-

rum -spinosula; femora anteriora cornu fortiori instructa, supra

nigra, subtus ad basin, sic ut maxima pars pedum posterio-

rum lutea.

19. Balpada triguttata.

Dalp. tibiis anticis non dilatatis, fusca, scutelli maculis tri-

bus majoribus rotundatis flavis in triangulo positis.

Long. 14 inillim. Habitat in Java et Borneo.

Obs. A Dalp. latipede Hope differt statura paullo minori,

pedibus non dilatatis et maculis angulorum scutelli majoribus.

20. Balpada aenea.

Dalp. hic viridescenti- illic rufescenti-aenea, abdominis disco

et femorum basi flavorufis, antennis et tibiarum annulis flavis,

femoribus simplicibus.

Long. 13 inillim. Habitat in insula ïimor.

21. Dalpada crux.

Dalp. femoribus non dilatatis, nigra hic et illic flavo-marmo-

rata, elytris purpureo fuscis, vitta abbreviata thoracis, macula

scutelli cruciformi, punctis in angulis scutelli et tibiarum an-

nulis flavis.

Long. 15 s. 16 millim. Habitat apud praecedentem.
»

SUBFAM. PeNTATOMIDAE.

22. Loxa minor.

Loxa viridis, capite thoracisque margine anteriori flavo-viri-

dibus, elytris supra viniaceo-maculatis, subtus obscure purpureis,

abdornine laete viridi, flavo marmorato, pedibus flavo-viridibus,

antennis carnosis.

Long. 9 millim. Habitat in Porto-rico.

23. Diceraeus sellula.

Die. dilute fuscus, punctis numerosis nigrofuscis marmoratus,
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lobis capitis rotundatis, thoracis lateribus spinosis angulisque

ramiformibus, obscuris, scutelli apice sursum curvato, margine

abdominis late elytrorum costam excedente.

Long. 15, lat. 13 millim. Habitat in Java.

Obs. Habitu haec species prope accedit ad Galedantam myo-

pem F. : fortasse genus Biceraens tolli oportet, ut minus naturale,

nam et Biceraeus melanostictus Hope ab omni parte Loxa est,

excepta spina in genubus.

24. Diceraeus easchistoides.

Die. fuscus, nigro punctatissimus, humeris rotundatis, elytro-

rum margine, corpore subtus pedibusque luteis, femoribus riigro-

maculatis.

Long. 12 millim. Habitat in Wisconsin Americae sept.

Obs. Alterum exemplum speciei nonnihil alienae generi lau-

dato; haec species nempe affinissima Euschisto militari Klug,

tantum ab illo differt capite emarginato, ac propter hanc diffe-

rentiaal generi Dkeraeo annumeranda est.

25. Proxys rhododactylns.

Pr. breviusculus, glandicolor, nigropunctatus, maculis parvis

luteis sparsis in thorace, scutello et elytris, thoracis angulis

parum spinosis, pedibus pallidis, antennis, fèmormnque apicibus

et tarsis roseis.

Long. 8 millim. Habitat in Caracas.

26. Mormidea vidua.

Morm. nigra, punctatissima albo guttulata, pedibus cereis

nigro maculatis, abdominis margine in quovis segmento guttu-

lam mediam albam exhibente.

Long. 12 millim. Habitat Guatemalam.

Obs. Proxima haec species accedit ad Mormideam irroratam

Herr. Sch., differt tarnen costa basali elytrorum concolore et

non eburnea sicut in specie Mexicana. Concedo doctissimum

HERRICH-SCHAEPPER in descriptione sua ( JFanzenartige Insecten*

Tom. IV. p. 19) colorem illum eburneum non memorare, sed

in Musaeo Leidensi asservantur specimina Mormideae irroratae

Mexicana quonclam a Donino .i. sturm accepta, eodem, qui
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unuin exemplar e regione Mexicana Dociori schaeffeko donum

dedit.

27. Mormidea trisiynata.

Morm. luteofusca, in elytris purpurascens, fusco-punctatissima,

spinis thoracicis validis nigris, margine thoracis latèrali, costa

basali elytrqrum et maculis tribus scutelli e flavo albis, corpore

'subtus pedibnsque luteis, parce nigro-punctatis.

Long. 7 millim. Hab. in Java et Sumatra.

28. Mormidea haematicu.

Morm. sanguinea, supra obscurior, spinis thoracis subacutis,

pedibus luteis nigropunctatis, antennis tricoloribus, articulis ba-

salibus luteis, quarto sanguineo, quinto fusco.

Long. 6 millim. Habitat in Java.

29. Mormidea hoplites.

Morm. olivacea, valde punctata, capitis impunctati aurantiaci

lineolis duabus nigris, thoracis spinis validis, nigris aurantiaco

maculatis, scutelli apice obscure aurantiaco, corpore subtus cum

pedibus e viridi flavis.

Long. 9 millim. Habitat in Timor.

30." Hoplistodera gibba.

Hopi. thoracis angulis parum spinosis, dorso gibbo, fusca

luteo marmorata praesertim in capite et decliva prothoracis parte,

scutelli maculis tribus majoribus sordide eburneis.

Long. 9, lat. 8 millim. Habitat in Celebes apud Gorontalo.

Obs. Haec species affinissima Hoplistoderae trimaculatae St. Farg.

in omni puncto cum genere E/jsareoris aeque bene conveniens ac

cum citato, probat ambo genera in unum esse contrahenda.

31. Hoplistodera decora.

Hopl. e fusco rubra, nitens hic et illic punctata, capite fere

toto, thoracis parte antica et vittis duabus divergentibus, scu-

telli fasciis binis undulatis, lineolis duabus illas connectentibus

et margine apicali, nee non corpore subtus et pedibus, flavis.

Long. 5 millim. Habitat prope Manillam.
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32. Hoplistodera Schwaneri.

Hopl. griseo-lutea nigropunctatissima, capite, thoracis margine

anteriori et spinis, scutelli limbo lato laterali, pectore et abdominis

disco nigris, guttis duabus sat magnis eburneis in basi scutelli.

Long. 4 millim. Habitat in Borneo, unde misit Dominus

SCHWANER.

Species nisi ob spinas perlongas et acutas thoracis generi

Eysarcoris annumeranda.

33. Alcimus venustus.

Alc. niger parce puuctatus, elytris rufobrunneis, flavo macu-

latus. Flavi coloris sunt: in capite macula forma ferri equinei

et punctum, in thorace supra octo fasciae s. maculae «et nebuia

in parte posteriori; in scutello duae maculae magnae basales,

limbus et lineolae duae mediae; in quovis elytro lineolae qua-

tuor; in pectore et abdomine 38; tandem pedes.

Long. 7 millim. Habitat in ins. Celebes, prope Gorontalo.

34. Alcimus collaris.

Alc. niger nitens, capitis lineolis duabus punctoque flavis,

thoracis margine antico sordide albo, postico nee non scutello

et elytris flavo-marmoratis.

Long. 8 millim. Habitat in insula Timor.

35. Eysarcoris obscurus.

Bys. purpureo-aeneus, punctatissimus, in scutello transverse

subrugosus, thoracis angulis subspinose extensis, guttis duabus

magnis basalibus sulfureis in scutello, ventris margine pedibus-

que sordide albis, his nigro-punctatis.

Long. 6 millim. Habitat in Java et Sumatra.

Obs. Differt ab Eys* guttigero Thunb. forma thoracis, colore

et statura majori.

36. Eysarcoris geminatus.

Eys. griseo-luteus, nigro puuctatus, humeris prominulis, capite

et maculis duabus anticis thoracis fuscis, guttis duabus basali-

bus et lineolis totidem apicalibus scutelli eburneis.
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Long. 5 raillim. Habitat in Java,

Piffert a Guttigero statura minore et lineolis scutelli.

37. Eysarcoris lineola.

Eys. obscure inetallescente luteus, nigro punctatissima, h urne-

ris prominulis, capite obscuriore, lineola transversali flava sub-

undulata ab humero in alterum.

Long. 6,25 millim. Habitat in Ti mor et Borneo.

38. Eysarcoris coecus.

Eys. fusco aeneus, rude, hic et illic rugose punctatus, hurae-

ris rotundatis, abdominis margine, antennis pedibusque obscure

luteis, bis nigropunctatis.

Long. 6— 7 millim. Habitat in insula Tiinor abunde.

39. Eysarcoris marmoratm.

' Eys. rufo-brunneo flavoque marmoratus, lineolis in capite

longitudinalibus, in thorace transversis, antennis pedibusque pal-

lide fulvis, humeris rotundatis.

Long. 6,25 millim. Habitat in Timor.

40. Eysarcoris rufoscutellatvs.

Eys. ovalis, thoracis margine rotundato, niger dense sed sub-

tilius punctatus, capite, magna parte thoracis scutelloque rufis,

hoc nubecula nigra fasciato.

Long. 6 millim. Habitat in Timor.

Obs. Forma et colore differt ab omnibus hujusce generis spe-

ciebus orientalibus
;
quod ad colorem, accedit ad Carnijlcem Fabr.

41. Coenus punctatissimus.

Coenus luteus fusco punctatissimus, capitis linea media, mar-

ginibus angustis thoracis, elytrorum et abdominis flavis^ pedibus

abdomini concoloribus, membrana fusca.

Long. 8 millim. Habitat in Wisconsin Americae septentrio-

nalis.

42. Perdatoma pallidiventris.

Pent. supra fusca flavomarmorata, humeris subprominulis, scu-
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telli maculis tribus ebumeis in triangulo positis, corpore subtus

pedibusque pallide luteis.

Long. 10 inillim. Habitat in insulis Java, Sumatra, Biliton,

Borneo.

Obs. Scutelli maculae minores sunt qaam illae in scutello

Hoplistoderae tnm,aculatae Le Pel. Specimina Sumatrana dilu-

tioris coloris sunt caeteris.

43. Pentatoma chloris.

Pent, glauco-viridis, in thoracis dorso et hemelytris punctata,

antennis, pedibus, capitis basi et linea media, thoracis macula

dorsali, scutelli inaculis duabus juxta positis, elytrorum parte

interna, nee non sex maculis abdominis nigris.

Long. 12 millim. Habitat in Java et Sumatra.

44. Pentatoma ipiobi/is.

Pent. supra olivacea, subtus fusca, parum distincte punctata,

maculis 4 in thorace, 4 in scutello, 'Z et lineola subcostali in

singulo elytro obscurioribus, pedibus ochraceis.

Long. 9 millim. Habitat in Celebes apud pagum Tondano

45. Peutatonia plebeja.

Pent. supra et subtus olivacea, vage punctata, inaculis 2 in

thorace, 2 in scutello. 3 in singulo elytro et. 10 submargina-

libus in abdomine, nigris.

Long. 6 millim. Habitat — in Java?

46. Pentatoma Arlechiito.

Pent. aurantiaca, vage punctata, maculis 6 in thorace, 4 in

scutello, 4 in singulo elytro cum margine costali, laete viridibus.

Long. 10 millim. Habitat in Sumatra.

Obs. Haec species propms quam duae praecedentes accedit

ad Pent. cruciatam E. et Anchoram Thunb.

47. Pentatoma hilaris.

Pent. aurantiaca, thorace maculis sex nigris, lineis flavis in-

vicein separatis, scutelli maculis duabus basalibus et duabus

triangularibus in disco, elytrorum macula bis iucisa et apice



nee non seriebus macularum rotundaruin in pectore et abdo-

ïnine nigris.

Long. 10 millim. Habitat in Java.

Affinis praecedenti.

48. BetUatoma scurro.

Pent. sanguinea, thorace fascia submarginali ilava, maculis

10 et fascia medio interrupta basali viridi-fusers, scutelli lineola

media flava, maculis duabus et lineis duabus convergentibus

fuscis, elytrorum linea et macula discali viridi-fuscis.

Long. 10 millim. Habitat in Java et S'umatra.

Anchorae affinissima.

49. Pentafoma nurus.

Pent. viridis, distincte punctata, thoradis margine, lineisque

quinque, scutelli lineis media et marginalibus tiavis, elytrorum

linea valde an<?ulosa sanguinea, vertice nierro.

Long. 10 millim. Habitat in Java.

50. Strachia varia/is.

Strachia chalybaea, in altera tkoracis parte et elytris rude

punctata, thoracis linea media et margimbus lateralibus, scutelli

linea antica fascia lata media et apice, elytrorum latere basali

et macula magna apicali, albis, punctis duobus colli et maculis

duabus in apice elytrorum flavis, aut aurantiacis, aut sanguineis.

Long. 8 millim. Abundat in insula ïimor.

V ariat maculis albis inajoribus, et maculis tiavis s. sanguineis

in angulo scutelli positis.

51. Strachia sangaineguttata.

Strachia purpureo-nigra nitida, macula quadrata in parte tho-

racis anteriori, scutelli dimidio anteriori et macula elytrorum

sanguineis; subtus abdominis rubri disco luteo, coloribus nis

disjunctis serie macularum chalybaearum.

Long. 10 millim. Habitat in Halmaheira, Batjan et Sala-

watti.

Obs. Exemplar e Salawatti varia t thoracis margine laterali

albo.
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52. Strachia rubescens, de Haan (ined.).

Strachia fulva, in scutelli parte et elytris fuscopunctulata,

vertice, vittis duabus valde angulosis thoracis et membrana ely-

trorum chalybaeo-nigris, pectore chalybaeD flavo-maculato, abdo-

minis fulvi seriebus lateralibus macularum chalybaearara.

Long. 11 s. 12 millim. Habitat in Celebes.

Obs. Variat maculis trigonalibus chalybaeis elytrorum.

53. Strachia quincwnx*

Strachia nigra nitida, sat dense punctata, capite, hunieris,

macula magna scutelli basali et duabus elytrorum apicalibus flavis.

Long. 12 millim. Habitat in insula Waigeoe.

54. Strachia coelestis.

Strachia supra coerulea, subtus alba, capitis maculis 5 albis,

thoracis linea media, margine posteriore et punctis 4 albis, mar-

'

giuibus caeteris flavis, scutelli maculis 2 angularibus flavis, linea

media et apice albis, elytrorum basi et fascia flavis, lineisque

tribus albis.

Long. 9 millim. Habitat in Nova Hollandia.

55. Strachia instabilis.

Strachia nigra, in scuteDo et elytris dense punctata, capite

rufescente, thorace aut viridi maculis nonnullis nigris aut nigro

lineis 3 s. 5 viridi bus, scutelli macula cruciformi, abdomine,

nee non maculis aliquot in pectore viridibus, pedibus rufis.

Long. 9 millim. Habitat in Timor, ubi circa Atapoepoe com-

munis videtur, et in insula Weimar.

Variat colore viridi plus minusve extenso aut in flavum et

aurantiacum vergente.

56. Vulsirea Tau, de Haan.

Vuls. nigra nitida, profunde sed vage punctata, thorace lit-

tera T aurantiaci coloris insignito, abdominis margine supra

sanguineo nigro-maculato.

Long. 15 millim. Habitat Rio Janeiro. An forte varietas

Viihireae nigrorubrae Spin.?
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57. Vulsirea kemickloris.

Vuls. supra nigra nitida, vage sed in elytris et scutelli apice

densi us punctata, thoracis parte antica flava nigro-maculata, scu-

telli parte antica fulva: subtus flava nigropunctata, pedibus nigris.

Long. 14 millim. Habitat in Salawatti.

Variat thorace viridiflavo nigro-maculato.

58. Rhapldgaster melanosticticus.

Rh. laete viridis, subnitidus, punctatissimus, punctulis in

thorace vage sparsis nigris, scutelli apice in utroque latere einar -

ginato puncto nigro, angulis segmentorum abdominalium ejus-

Jem coloris.

Long. 15 millim. Habitat in Java.

59. Rhaphigaster nitens.

Rh. supra viridi-aeneus nitens, subtus luteus, capitis maculis

5, thoracis marginibus anticis et lateralibus ac fascia undulata,

scutelli macula magna calyciformi elytrorumque macula discali,

luteis.

Long. 8 millim. Habitat in Sumatra.

60. Rhaphigaster megalops.

Rh. griseofuscus, fuscopunctatus, elytris purpurascentibus, oculis

permagnis, thoracis lateribus subdenticulatis, humeris prominenti-

bus subspinosis, abdomine latiori costam elytrorum excedente-

Long. 13 millim. Habitat in Nova Guinea, unde ad Museum

Leidense misit Dr. s muller.

Obs. Habitu, forma capitis et denticulis thoracicis differt a

caeteris hujus generis speciebus.

61. Rhaphigaster celebensis.

Rhaph. punctatissimus sanguineus, lateribus, corpore subtus

nee non antennarum basi et pedibus coloris dilutioris.

Lonu-. ] % millim. Habitat Tondano in insula Celebes.

i)2. Rhaphigaster Ludekingii.

Rhaph. viridis, irregulariter hic et il lic rugose punctatus, ca-

. EIS MEDKÜ. AFD. NATITURK. 2de KEEK.S. DEK1 II. I'S
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pite thoraceque nigro-marginatis, antennis pedibus et scutelli

apice nigris, pectore argillaceo, abdomine fulvo.

Long. 14 millim. Habitat in Sumatra (typicus), in Java et

Borneo (varietas cui pedes et scutelli apex virides). Specimina

plura e Sumatra misit d. ludbking.

63. Cuspicona basimaculata.

Cusp. rutilo-flava, dense punctata, thoracis cornubus resupi-

natis abdotninisque spinis fulvis, plaga dilutiori grosse punctata

in elytrorum basi.

Long. 16 millim. Habitat in insula Waigeoe.

64. Cuspicona Eltio.

Cusp. supra obscure fulva, subtus rutilo-flava, dense pun-

ctata, thoracis cornibus oblique extensis rufis, apice nigris.

Long. 17 millim. Habitat in Amboina, affinis praecedenti.

65. Cuspicona antica.

Cusp. supra viridis. capite thoracisque parte antica flava, in

humeris vix cornutis macula parva trigona nigra, corpore sub-

tus viridi-flavo.

Long. 15 millim. Habitat in Hindostan.

66. Placosternum Bison.

PI. aeneo-nigrum, hic et illic sanguineo-guttulatum, in ca-

pite, thorace et scutello grosse et fortiter punctatum, in elytris

deusius sed subtilius, cornibus thoracicis apice insectis, disco

pectorali et ventrali, sicut coxis et femoribus sanguineis.

Long. 21 millim. Habitat in Morotai.

Obs. Genus Placosternum familiae Pentatomidearum ann urne-

rand urn esse docuit doctissimus carolus stal.



DÉTERMINATION

VITESSE AVEC LAQUELLE EST ENTRAINÉE

UNE

ONDE LTJMINEUSE TRAVERSANT UN
MILIEU EN MOUVEMENT.

n. HOEK.

Déja depuis quelques années je désirais vivement connaïtre

exactement la vitesse avec laquelle est entraïnée une onde lu-

mineuse, qui se propage dans un milieu doué d'un mouvement

de translation. Dans mes études ayant pour objet Vinfiuence des

mouvements de la terre sur les phénomènesfondamentaux de l'op~

tique dont se sert Vastronomie *), j'avais admis avec feesnel

que cette vitesse est donnée par la formule * ( 1 — — , oü e

est la vitesse du milieu, n son indice de réfraction absolu. J'ai

alors reconnu que cette relation était nécessaire non-seulement

pour expliquer la célèbre expérience d'ARAGO, qui Fa fait iii-

troduire dans la science, mais encore pour rendre compte de

la circonstance qu'en astronomie, on ne rencontre pas des per-

turbations particulières, liées a 1'emploi d'un prisme dans les

lunettes brisées.

Déja, M. fizeau, en chassant une colonne d'eau par Ie dou-

blé tube d'ARAGO, avait démontré que la relation mentionnée

devait être exacte a un \ pres. C'était un premier essai de mesurer

cette quantité qui paraït destinée a jouer un grand röle dans

') Recherche* mironomiques de Vobservatotre rP Utrecht, livraison 1.

13*
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ia theorie de Foptique, et dont la conuaissance exacte est d'un

grand intérêt pour Pastronomie.

Eu modifiant' Fexpérience faite par M. fizeau, j'ai réussi a

y faire intervenir la vitesse de révolution de la terre, ce qui-

donne Favantage de simplifier Finstrument et Foccasion de dé- '

terminer avec plus de précision Ie coëfficiënt ïTentraïnement.

Voici de quelle maniere mon appareil était construit. La

source de lumière est une lanipe ordinaire, qui éclaire Ta fente

E (fig. I). La lumière provenant de cette fente, après avoir

traverse la glacé G G, est rendue parallèle par Pobjectif O. Les

rayons qui ont passé par la partie E de eet objectif, rencon-

trent sur leur chemin Ie tube TT rempli d'eau et ferme par

des glaces, qu'on a réussi a placer exactement parallèles. En-

suite ils entrent dans Pobjectif O,, qui les fait converger vers

Ie point E,. Dans ce point, ils rencontrent Ie miroir en métal

MM, qu'on a place dans Ie plan focal principal de Pobjectif

O,, de sorte que ces rayons retoument vers F en suivant Ie

chemin EjBAF. Tous les rayons appartenant au faisceau en

considération se croisent donc de nouveau en E.

.Un autre faisceau suit Ie chemin inverse. De A jusqu'en B

il se propage par Pair, et ce n'est qu'au retour qu'il rencontre

Ie tube TT.

Mais avant de se croiser en E, toute la lumière qui a par-

couru Fappareil rencontre la glacé GG, qui en réfléchit une

partie vers ƒ. Cette portion entre par la fente f dans Ie colli-

mateur C, elle est de nouveau rendue parallèle, analysée par un

prisme P et étudiée au moyen de la lunette l.

Il est évident que dans un tel appareil, tant qu'il est en

repos, il y a équivalence optique des chemins. Mais Ie phéno-

mène est plus compliqué dès que eet appareil jouit d'un mou-

vement de translation.

Admettons que ce mouvement ait lieu dans la direction A B,

comme Findique la flèche dans la figure; chacun des deux

faisceaux est alors continuellement entrainé par les milieux

dans lesquels il se propage. Cependant on aura peu de

peine a reconnaïtre que, tout étant symétrique dans Fappa-

reil, il y a anéantissement de ces effets pour autant qu'ils dépen-

dent des objectifs. En effet, les deux rayons éprouvent des per-
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turbatjons égales dans les parües 4 et E de Tobjectif O, et

de même dans les parties B et D de 1'objectif 0,. Il n'j a

donc la aucune cause de retard; il ne nous reste en conséquence,

qua considérer Tinfluence du tube TT.

Dans cette partie de 1'appareil, Tun des faisceaux se propage

dans la direction du mouvement de la terre, Fautre dans une

direction opposée a ce mouvement. Pour Fun d'eux il y a gain,

pour Fautre perte. L'équivalence des chemins FEDFjBAF et

FABFjDEF a disparu, il y a un retard, Ie spectre doit

donc montrer des bandes noires pour toute espèce de lumière

dont la demi-longueur d'onde est comprise dans ce retard

un nombre de fois impair.

Voila mon premier projet.

I/expérience avant été exécutée, aucune bande ne se mon-

trait. J'aï d'abord étudié mon appareü pour m'assurer que ce

ïFétaient pas ses imperfections qui cachaient Ie phénomène. Je

Fai modifié de plusieurs manières. «Ten ai successivement rem-

placé toutes les diverses parties par d'autres plus parfaites et

corrigées avec soin, jusqu'a employer des lunettes de 1.3 et de

2 mètres de distance focale. Enfin, j'ai cherché une combinaison

qui me permettait de rejeter la glacé GG, attendu que la lumière

provenant d'un seul point, après avoir traverse une telle glacé,

a Fair d'être partie de plusieurs points appartenant a un ellip-

soïde de révolution. La figure 2 représente une telle combinaison.

La lumière provenant de la fente F est rendue parallèle par

Fobjectif a, et rérléchie en partie vers h par un prisme équi-

latère pq, dont la face p est noircie. Après s'être croisée dans

Ie point c, elle est de nouveau rendue parallèle par O, et par-

court Ie reste de Fappareil comme dans la figure 1. Sur son

retour, après avoir passé Ie point c et 1'objectif b, la lumière

rencontre Ie prisme. Une partij y entre par réfraction, et quoi-

que faible, cette portion domuj un spectre assez perceptible pour

être examinée au moven de ;a lunette l.

Je n'aurai pas besom dVjouter que la position de Finstru-

ment, aussi bien que les heures et les dates des expériences,

out été choisies de maniere que Finfluence du mouvement de

la terre aurait du se faire sentir.

Toujüur ... ... ... n'était visible. Ce
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résultat négatif ayant été njis hors de doute pour nioi, je me

suis oceupé de ses conséquences théoriques, et j'ai reconnu quil

confirme complètement Ie coëfficiënt d'entraïnemen t de fresnel.

Voici de quelle maniere.

On peut faire abstraction de la présence des objectifs et se

demander tout simplement combien de temps il faut a un

rayon de lumière pour parcourir d'abord Ie tube AB (fig. 3)

rempli d'eau, pour aller ensuite se réfléchir sur un miroir C,

enfin pour revenir au point A, si Pon suppose que Ie tube

a été vide, tandis que la lumière parcourait Pespace BCB.
Admettons que tout Fappareil ABC ait un mouvement

dont la vitesse soit t, et dont la direction soit BC, cest-a-dire

celle de.la flèche. Nomnions les distances A B = L et B C = d, les

vitesses de la lumière X dans Peau, n X dans Pair. Nous aurons

:

1°. Vitesse de la lumière entrainee . . . = X -\- cp

/y du tube = e

Vitesse relative de la lumière . . . . = X -f- <p— *

temps que la lumière met a parcourir

Ie tube t
x

=
X -\- y — *

2°. Vitesse de la lumière dans Fair . . = nX

ii du miroir '....= *

Vitesse relative = nX— *

temps que Ie rayon met a parcourir

la distance BC t 1
=

n X— *

3°. Vitesse de la lumière dans Fair . . = nX'

u du point A =é
Vitesse relative = nX-\- *

temps nécessaire pour regagner Ie

P01Ilt A H = —2-f
•

On a donc:

L d L + d

a -f- qp— e nX— i nX-{-i

En second lieu, on peut se demander quel est Ie temps né-
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cessaire pour que la lumière se piupage dans Tair de A vers

C, qu'elle revienne sur ses pas pour rencontrer en B Ie tube

rempli d'eau, puis qu'elle traverse ce tube et atteigne Ie point

A. . En opérant de la raême maniere, et en adinettant Ie raême

mouvement de translation, on trouvera:

L+ d d L

nX— * nK-\-t X— qp + *

Pour qu'il n y ait pas de retard il faut donc que T
t
— T

2
= 0,

relation qui permet de calculer <p.

Il vient:

_ / 1 1 \ / 1

X+(qp

—

i) X— ((jp

—

f)/ \nX—* nk-\-i]

+ (L+d) (-U - -M = o
\nl-\-( nX—*/

/ 2(9—*) \ / 2e \

(3)

(4)

OU

enfin, en négligeant les quantités du second ordre, c'est-a-dire

i
2 par rapport a n 2 X 2 et (cp— f)

2 par rapport a X 2
,

—H) (5)

Le résultat négatif de cette expérience fournit donc une nou-

velle démonstration du facteur connu.

Mais il y a plus. On peut dire d'après cette expérience que

ce facteur doit être très-exact. Pour démontrer ce point on

peut raisonner de la maniere suivante.

Si cp avait eu la valeur zéro on aurait trouvé d'après la

formule (3) un retard

ou, en négligeant encore les quantités du second ordre,

2Le f 1 \
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ou enfin, on exprimant cc retard en mesure de longueur,

R = (T, -T 2 )*a = 21^ L-iV

Dans mon expérience favais

:

t 1
L = 100 m.m. « = U r =» rr—

;

3
* 10000

7
d'oü il suit E, = m.m., ou un spectre a dix bandes noires.

600
r

Il n'y avait pas même un retard d'une demi-longueur d'onde

de la raie G, c'est-a-dire de 0.00022 m.m.

LTexpérience indique donc que la fonction cp =? * I 1— —
J

est exacte è un
(

-- prés.
' 55

On aura remarqué que la longueur du tube entre dans ces

dernières formules. Ceci nous fournit un moyen de déterminer

notre fonction qp avec beaucoup plus de précision. Je me pro-

pose de répéter rexpérience avec un tube de deux mêtres de

longueur, ce qui conduira a une déterminatLon 20 fois plus

exacte, ou bien a la connaissance des perturbations auxquelles

la fonction q> est sujette.



SUK LES

PRISMES' ACIlROMATiqUHS CONSTRUITS

AVEC

UNE SEULE SUBSTANCK.

M. HOEK.

Dans Ie cours d'une série de recherches, étant de ce domaine

oü se croisent les interets de Foptique et de Fastronoime, j'eus

Toccasion de m'occuper de la theorie des prismes achromatiques.

Je reconnus que, malgré Tassertion générale des Cours de Phy-

sique, il est possible en combinant plusieurs prismes construits

avec une même substance, de réaliser un achromatisme très-

satisfaisant

En effet, la déviation et la dispersion produites par un prisme,

sont données par des expressions mathématiques différentes entre

elles. D'oti il suit qu'en employant trois prismes de même sub-

stance ayant des angles différents, il sera possible cTanéantir

par Ie troisième prisme la dispersion produite par les deux

autres, sans que cela ait lieu pour la déviation. «Tai ensuite

reconnu qu'on peut construire ces systèmes achromatiques de

plusieurs manières. Enfin, qu'il n'est pas même nécessaire d'em-

ployer trois prismes attendu que deux suffisent pour parvenir au

but proposé.

Le Mémoire suivant contieut Texposé mathématique de ces

systèmes, une discussion sur 1'achromatismc obtenu, enfin des
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tables qui pourront guider Ie lecteur désirant construire un tel

système.

§ 1. forIules génerales.

Un rayon de lumière (fig. 1) parcourt une série de prismes

suivant la ligne brisée B C D E F.

Nomrnons les angles d'incidence dans les points B, C, D,

etc. successivement i, i lf * 2 , etc.; les angles de réfraction cor-

respondants b, b n b 2) etc. Admettons que tous les angles i

positifs soient situés du même cóté des normales aux surfaces

de séparation successives. Il s'en suivra que la même chose

aura lieu pour les angles de réfraction. Convenons enfin de

représenter les angles des prismes par les caractères g> g t , g 2 ,

etc; leurs indices de réfraction absolus par n, n Xi n 2i etc.

Admettons enfin que Ie système de la figure 1 soit formé par

cinq prismes, nous aurons pour ce système les formules connues

:

Sin. b = — Sin.i
\

n

n
i

,
=b— g Sin. b

x
= — Sin. i

,

i„ = b t
— g. Sin. 6, = — Sin.i.

n
i
3
= b

2
—

g 2
Sin.b

3
= — Sin.i

3

W
3

i
4
=6

3
— g z

Sin. 6
4
= Sin.i

n

i
s
= 6

4
— g n Sin. b

5
== n

k
Sin.i

5
= Sin. U

j

oü Ie caractère U est introduit pour designer Ie dernier angle

de réfraction, sous lequel Ie rayon de lumière quitte Ie système

optique. En considérant comme quantités constantes 1'angle i et

tous les angles </, et en différent/jan t, on obtjent:



( W )

Cos.b d b = — Sin, i
—

$i
1
= $b Cos.b

, d b j= — Cos. i
t & , + aSïw. i , — —"w

—
'

|

$i
2 =db Cos.b^b 2=— Cos.i % di 2 + &'n. H I

—
'
—n

i

—
" 1

n
2

\n
a w

2
2

j

(7o5.6
3 ó6;=— Cos.i

3
^i^+ Sin.iJ—^—n

2
~)

^3 \
w

3 «s
a

/

.(2)

du=ó63 v^ 2

W
3 ' «. • /^W 3^'

4
==^6

3
Cos.b

4 d& 4
= — (?05.z

4 d& 4 + oiw.i
4 [

— 7

n
4

\w
4

^'
5
=^6

4
Cos. U dU=w 4

Cos.i
5
èi

5 + &n. i
5 (dn

4 )

ou bien

:

w Co«. i

,

„, / <)n dn . \

W ! t/os. 6
, \ 71 w

, /

n
x
Cos.i2 fön 1

ün
2
\

w 2 C/os. o 2 \«, Wj
y

w-, Cos.i» '

. /c)n 4 dn,\
èi 4

=è6 3 = -TTT-T"^3+ Tg.b
3
—-—

)

w 3
C/os. o

3
\w

2
w

3 ƒ

w, Cos,i> m f dn- dn.

«
4

Cos. 6
4 \ w

3
w

4

dn
4

(3)

dU = n
Cos. i.

Cos.

ou enfin, par suite de substitutions successives des valeurs

di, et par 1'introduction des valeurs g d'après les formu-

les (1):
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dn

n
Ö6 = — 2>.&

Sin.
ff»,=-

è& 2 = —

dè, = —

è»

Cos.b Cos.b, n.
TV-

6

Cos.i
2
Sin.-g dn

dn
l

Sin. g

Cos.b Cos.b
{
Cos.b 2

n
2

Cos.b
x
Cos.b

2
n

2

Cos. i
2
Cos i

3
Si?i, g dn

Cos. b Cos o, Cos.b
2
Cos.b

z
n

3

Cos.i
3
Sin.g

Cos.b. Cos.b, Cos.b» n Cos.b 2
Cos.b

3
»

3

""-TV 6;

Ow

#4 =
Cos. ï

2
Cos. i

3
Cos. i

k
Sin. g dn

Cos.b Cos.b
,
Cos.b

2
Cos 6

3
Cos. 6

4
w

4

Cos.i
3
Cos.i

4
Sin,g

l
<)7a, - Cos. i ^ Sin. g 2 dn

2

Cos.b
t
Cos.b

2
Cos.b

3
Cos.b

A
/*

4
Cos.b

2
Cos.

b

3
Cos.b ^ w

4

V(4 )

tiin.g
z dn.

Tg-b,
>4

au =

Cos.

6

3
Cos.b ^ w

4

Cos.e'.
2
Cos.i

z
Cos.i^ Cos,i

5
Sin.g

Cos.b Cos.b ,
Cos.b

2
Cos.b

3
Cos.b ^ Cos. U

Cos.i
3
Cos.i^ Cos.i

5
Sin.g

l

dn —

Cos.b i Cos.b
2
Cos.

6

3
Cos.b ^ Cos. U

Cos.z
4
Cos.i

5
Sin.g

2

Cos. b 2 Cos. 6
3
Cos. o

4
Cos. U

Cos.i
5
Sin.g

3

du

Cos.b
3
Cos.b ^ Cos.V

: ün

dn
2
—

Sin- 9 4

Cos.6
4
Cos.U

<K

formules dont la dernière peut servir a la discussion des ques-

tions d'achromatisme. En effet, pour avoir une première approxi-

mation, nous n'avons qu'a faire o* U = 0. Nous allons étudier

cette coiidition pour des cas. plus simples.

$ 2. CAS DE TROIS PRISMES DE MÊME SÜBSTANCE.

Adinettons que dans la figure (1) Ie premier, ie troisièine et



( 199 )

Ie cinquième prisme sorent tailles de la menie substance,

Ie deuxième et Ie quatrième soient vides.

Nous aurons alors

:

n sbb n 2
= »

4
b, = » s

a= 1

relations, au moyen desquelles aos formules (1) et (4) se

du isent a eelles-ci :

] _

(}U(

rè-

*'i — &2 — #•;

9a

Si?i. b

Sin. b . = « Sin. i

— bin. i

n

Sin. b
2
= — Si7i.

Sin. o„ = n Sin.i
3

(5)

ï
5

== 6
4

6Vw. o
4

Sin. U

— Sin. i
4

n Sin. i c

et:

db =

db
?i

--

è& 4 =—

Ty.b

Sin.g

Cos. b Cos. b
dn

Cos z.
2
&m.gr 0?'

2
== ~ Cos.bCo8.bt Cos.b

2 n

~

Cos:i 2 Cos.i
z
Sin.g

Cos.b Cos.b , Cbs.6
2
Cos. b

3

Z>.6
2

O?*

0»*

Sin. (j.

Cos.b
2

Cos.b s

Cos. i
2
Cos. i

z
Cos. i

4
/Sm. <? 0«

Cos.b Cos.b
j

Cos.b
2

Cos.b Cos.b 4
rc

Cos.
i
^ Sin.g ^ ^n ^— — — Tpr. #

4
—

Cos.b., Cos.b
3 Cos.b s 7t n

Co8.i
2 Cos.iz Cos. i 4

Cos.i
5
Sin;g •

Cos.b Cos.b , Cos.o
2

Cos.6
3

Cos.6
4

Cos. U

öw

)•(«)

Cos. i
4

Cos. i
5
Sin. g 2

Cos.b
2
C0S.O3 (9os.è

4
Cos. U

: dw
Sin.g

4

Cos.b
4
Cos.U

Of*
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Ainsi, Ie problème a été notablement simpiifié. Il n'y a dans

la dernière formule que deux quantités variables, savoir U et n.

Nous commencerons par y appliquer la série de Taylor.

Pour cela, admettons que Ie rayon incident soit composé de

deux espèces de lumière, pour lesquelles nos prismes ont les

indices n et n + A- Nommons fangle U pour Tune des deux

couleurs U„, pour Tautre U„+A , nous aurons:

dV 1 d
2U 1 d

3 U-
UB+A-Ua = -A +-^A^—— A' + etc..(7)

L'achromatisme exige que U^+a = U» et nous aurons donc

. dV
une première approximation, en faisant — = ; une seconde

' dU d
2U

approximation, en faisant -— = —— = 0, et amsi de suite.

dn dn*

Un achromatisme complet exigerait que toutes les différentielles

successives de U par rapport a w, sans exception, fussent zéro.

Ce qui reste de dispersion dépend principalement de la pre-

mière différentielle qui n'est pas zéro. Nous nommerons Ie spec-

èü
tre résultant, spectre du premier ordre quand —- a une valeur

dn

sensible^ spectre du second ordre, quand il dépend de la valeur

d
2 V

; spectre du troisième ordre, celui qu'on obtiendrait dans
dn*

Ie cas que les deux premières différentielles fussent zéro, et ainsi

de suite.

Nous avons donc besoin de connaïtre Texpression générale

, d
2 V
dn 2

>ur iia caicuier avec iacinte, een

formule (6):

au— = -P-Q-R
dn

nous aurons

dn

,U èP dQ èft

•

2 dn dn dn

Les quantités P, Q et R contiennent des facteurs des deux

formes

:
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P = ^.. ,
et 9

Cos. iw+i

Cos. bm ('os. bm

dont les différent ielles sont:

flfl tos. bm dn dn

0" Cos. 2 bm dn ' Cos.bm Cos.im+\ dn

ce qui nous permet d'écrire iminédiatement

:

0«"
( d» Cos.b^os.i^ dn Cos.b

i Cos.i 3 dn

Sin.g
3 $b, Sin.g

t db t+ „ , / r V- + -1-
Cos.b

3
Cos.i^ dn Cos,b i Cos.i

5 &\

-Qi^i— +
&in ' 9 * ^ 3 +

^"'^ —

!

è« Cos.b
i
Cos.i

i dn Cos.b
4
Cos.i. dn

J

formule qui, dans Ie cas que P -|-

Q
'-(- R = 0, donne sans

peine la suivante

:

dn 2 dn Cos.b. Cos.x* dn dn ( f

>.(8)

(

y
" dn Cos.b

3
Cos.i

4
dn

T * ° dn ) 1

§ 3. CAS DE TROIS PRISMES DE MEME SUBSTANCE.

PREMIÈRE SOLUTION DU PROBLEME.

Reprenons la dernière formule (6) que nous faisons égal a

zéro. Ajoutous a cette relation les formules (5). Cela fait douze

relations entre dix-huit quantités arbitraires, savoir : les six

angles d'incidence i, les six angles de réfraction b, les cinq

angles des prismes g, et 1'indice n. On est donc a même d'y

satisfaire de plusieurs manières.
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Nous allons introduire quatre conditions arbitrairement choi-

sies, ce qui nous permettra cPobtenir par élimination une rela-

tion entre trois quantités, constantes arbitraires.

Les conditions nouvelles seront :

g = g 4
c'est-a-dire que les deux prismes extérieurs out

Ie même angle
;

y\ ~9z c'est-a-dire qu'ils out des positions symétriques par

rapport au prisme du milieu;

i, = — b
|

c'est-a-dire que les deux premiers prismes en verre out

£
3
= — £

a j
pour la lumière la position de déviation minima.

Il s'en suit d'après les formules (5.) qu'encore Ie dernier prisme

aura cette même position, c'est-a-dire qu'on aura

:

1»)

t'=«'
4
=-*,=—

ü

*2=— b
z

=26 =—*,-

b=b =-i
t
=-i

s
6
2
==— « 3 ^ 2

= 26,==—2*3

On obtient alors :

pour la quantité P p
fi».y

Cos. i Cos. i
,

I

// n 11 Q
_ Sin.q.,

Qo =
Cos.i

2
Cos.i

z

// // // R
Sin.

: -Tg.i)
n(?os. i Cos. i

,

(10)

et la première' approxi mation de Fachromatisme exige 'donc que

Sin. g Sin.g
2èU = =

Cos. i Cos. i
,

Cos. i
2 6W i

^

ou, d'après les formules (9)

Sin. \g 2 Öos.i == — 2 Sin. ^ g Cos. i
2
.... (11)

expression qui indique que # 2 aura un signe autre que celui

de g, ou en d'autres terines, que Ie prisme du milieu aura son

angle tourné de Tautre coté que les deux prismes exterieurs.

Cette position lui a étë donnée dans la figure 2.

Pour obtenir la valeur g 2
élevons au carré Péquation (11)

et, en y inüoduisant
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Cos. 2
i = 1—n* &ui.- | y Cos. 1

i
2
= 1 —-n a £w. 2 i # 2

nous aurons

2 ASm. 1 <7

Sm. i^
2 = — 2~

(J 2)

La formule (11) s'écrit encore de la maniere suivante

:

Tg.i, +2T<,.i = (13)

qui donne i
2

dès que g et w, et par suite i, sont connus.

Quel est maintenant Ie degré d'achromatisme obtenu par un

système de prismes qui est caracterisé par la formule (12)

ou (13)?

Pour répondre a cette question reprenons les formules (6)

è
2 U

dont les valeurs entrent dans 1'expression de -— . Elles
dn

2

deviennent dans ce cas

:

dn n dn

db 2 1 [2 Sin. J qCos.i., n \

^---nC^TA , cLi ^ ^l^j-0 -U*>

valeurs, dont la substitution dans la formule (8) donne:

— ^o 1
2 - .^ . ~ —ZTg.i - \

{ Los. i Cos. i, dn dn){ ^uö.ivuö. i
2 o" cm;

j

è« 2

Nous voila donc en etat de juger de la combinaison que

VKRSL. KV MEDI.T). AFD. KATUÜRK. 2<le REEKS. DEEL IJ. U
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dv d
2
i:

nous venons de proieter: — ' est — 0, et — a une vaieur
dn Ow 2

positive. Il y aura donc un minimum de U pour la vaieur de

n qu'on fait eutrer dans Ie calcul de la formule (12) ou (ï'ó).

D'abord Ie spectra du premier ordre a été éliminé. Ensuite

nous sommes en état, en choississant convenableraent la vaieur

de n, de replier sur lui-même ie spectre du second ordre dont

rèxtension se calcule au moyen de Tune ou 1'autre des for-

mules (15).

Mais, avant de procéder a ces cal'culs, une dernière remarque

s*ur la figure (2). Tout étant symétrique dans cette figure, la

ligne M M qui divise en deux parties égales Ie prisme du

milieu, donnera deux systèmes plus simples mais dont chacun

doit satisfaire a la condition d'achromatisme. , En effet, il est

nécessaire que dans Ie prisme du milieu tous les rayons de

diverses couleurs se propagent dans une direction normale a la

ligne M M. Nos calculs out déja confirmé ce raisonnement en

db 2
nous donnant parmi les formules (14) la vaieur -— = 0. En

dn

outre, on Ie vérifierait facilement en posant Ie problème de deux

prismes, Ie premier dans la position de déviation minima, Ie

second dans une position telle que i
z
— b

3
= 0. La quatrièine

formule (6) nous ramènerait alors immédiatement a la condi-

tion (II).

Pour obtenir la dispersion dans ce cas, écrivons la formule

mentionnée

jbj
_

dn

8a differentielle devient

:

dn 1
I dn Los.b

l
Cos.i

1
^n

Cos b
2 Cos.i

B
^/i dn \

dn dn 1



ou, claus Ie cas actuel, si Ton y introduit les valeurs de et

dn

de —- d'après les formules (6), celle de —'-
d'après les for-

d>t dn

mules (14), et eucore les relations i , =(>., = 0:

S !- Ta * bS j- Tg

s

bin.y
,

Sin. 9

Cos. b
j
Cos. i

., Cos. i Cos. » , I i

~{T9 H + üT9.'i)
II

'l Cos.i n

(17)

Ceci étant établi, nous iaisons suivre quelques tables numéri-

ques qui serviront a déioontrer a la Ibis les propriétes des deux

systèmes achromatiques que nous venons de faire coimaitre.

§ 4. TABLE- NUMÉ'rIQÜES POÜR LA PREMIERE

SOLUTION DÜ PROBLEME.

TABLE I, donnant fangie y 2
pour quelques valeurs eonnues

de Tangle a et de Tindice n.

A

Formules: Sin.i = n Sin. .', g Tg.i^ -f" - ^ï * ~ ^ w' 2^2 == ^" **•

?—
1
30° 35° 40° 45 ü 50° 55° : 60°

\

65° 70°
,

75° 80°

1.3 53ü12'59°4465ü36'

1.5 50 52 56 34 61 30
1.7 |48 38 53 32 57 38

1.9 46 26 50 36 54 2
2.1 144 16 47 54 50 46

70°50'

65 44
61 4
56 50
53 4

75°30'79 ü36'

69 22 72 30
63 58 66 22
59 8161
54 54

83°14'

75 10
68 22

86°24'

77 28

89°14'

79 28

91°44' 93ü54'

14'
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TABLE II, donnant la déviatiou D pour chacune des combi-

naisons de la Table 1.

Formule: D= 4(i— \g) + 2 (t 2
— \gj •••• *

a négatif avec^,

9*=

n— 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80°

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

0°46'

2 2

412
7 20
1118

1° 4' 1°38'

310 4 48

6 34 9 48

11 20 16 52

17 36 26 6

2°22' 3°18' 4°30' 6° 2'

6 54 9 30 12 52 17 6

13 58 19 18 26 18 «35 40

23 56 33 32 46 54

37 36 54 14

7°54' 10°14'

22 36 29 52

13°12' 17" 2'

TABLE III, donnant la dispersion du système de trois prismes

d
2 U

au moven de Tarc dont Ie sinus est 0.00005 -—.

—

Formule (15).

9=
n= 30° 35° 40°

1

1

45° 50°
!

55°

1

60° 1 65°
i

70° 75° 80<>

1.3 0' 3" O' 5" 0' 8' ' 012" 017" 0'26", 0'38'
1

0'55' 1'22" 2' 4" 318"
1.5 O 3 5 9 015 23 37 10 142 311-
1.7 4 7 !012 20 35 13 2 8

1.9 O 5 9 .016 30 59 2 27
2.1 O 6 011 22 48 2 17

TABLE IV, donnaut la dispersion du système de deux prismes au

moyen de larc dont Ie sinus est 0.00005 —— .

—

Formule (17).

9= 30° 35° 40» 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80°

1.3 1" 2" 3" 5" 7" 9" 13" 17" 23" 32" 45"

1.5 1 2 3 ' 5 8 11 15 23 35
1.7 2 3 4

;
6 9 14 23

1.9 2 3 5 7 12 22
2.1 2 3 5 9 19
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Quant a Fextensiou qu'on a donnée a ces tables, on a ad-

mis pour principe de les faire cesser la oü les angles d'inci-

dence qui entrent dans la solution da problème atteignent la

limite de 70° a 75°. Elles embrassent donc tous les cas qui

pourront avoir quelque utilité pour la pratique, et elles peu-

vent servir a fixer Ie choix sur un système qu'ori voudrait cal-

culer avec plus d'extension.

LTemploi de ces tables est assez simple. Admettons quon

possède Fespèce de flint que Ton rencontre dans Ie tableau des

indices donné par dütirou, savoir celle sortie de la fabrique de

guinand et constituée de la maniere suivante :

nb = 1.6910 ne = 1.7025

nc = 1.6925 w/= 1.7076

nd = 1.6968 n
9
— 1.7175

On trouve : dans la Table 1, que, pour n = 1.7, on devra

ajouter a deux prismes de 60° un prisme milieu de 68° 22'

pour éliininer Ie spectre du premier ordre;

dans la Table II, que ce système donnera une déviation de

35° 40;

dans la Table III, que pour A = 0.01 ^a différence

U»+A — \Jn a une valeur de 2' 8", d'oü il suit que pour

/ A, \
2

toule autre quantité Ai eet te valeur est fois plus

grande.

Quant au système de deux prismes, moitié du premier, a un

prisme de 60° il faudra ajouter un second d'un angle de 34° 11',

et on aura un système dont la déviation est de 17° 50'. Dans

ce cas Ie spectre du second ordre aura, d'après la Table IV, Tex-

tension de 23" pour A == 0.01.

Pour mieux fixer les idees, admettons que la lumière d*un

seul point du soleil ait traverse ce second système et qu'après

avoir quitte la dernière face suivant la normale, elle soit recue

dans une lunette astronomique.

L'iraage de ce point lumineux sera étalé en spectre, mais

d'une maniere particuliere. !N
T ettement défini d'un cöté, P (fig. 3),

il sera diffus de 1'autre. Le point P aura un maximum d'iu-

teusité formée par la lumière de n = 1 70. A une distanr.
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de 1 '.5 de ce point ii y aura superposition des deux espèces

de lumière 1.7025 et 1.6975;

a 5".8 de distance, superposition de 1.7050 et 1.0950.

a 13 „ „ „ o 1.7075 » 1.6925.

a 2o // // // " 1.7100 // 1.6M0.

Presque toute la lumière comprise entre les raies D et E*

sera donc réunie dans Ie champ de la lunette suivant une ligne

de 1":5 de longueur ; toute la lumière comprise entre C et D

et entre E et F occupera un espace de 11 ".5, et ainsi de suite.

L'intensité diminuera rapidement .et sera bientöt peu sensi-

ble en présence du point P. En effet, la lumière solaire pré-

sente un maximum d'intensité entre les raies D et E et les

intensités de son spectre sont a-peu-près proportionnelles aux

nombres suivants:

maximum d'intensité entre. ... D' et E = 23.5

intensité moyenne prés des raies I) h E — 16.5

// // n // // C '/ F = 5.5

// » '/ de la raie B = 2.5

// n n n n n G = 1 .

D'oü il suit par un calcul assez simple que dans notre figure

(o) les rapports des intensités seront a-peu-près indiqués par

les nombres suivants

:

intensité pres du point

// // ti n

ii ii n ii

ii // ii u

ii ii 't ti

*) Il est évident maintenant avec quelle valeur de n ü faut, de préférenee,

calculer Ie système. Le spectre du second ordre se replie sur lui-même dans

la couleur, dont 1'indice n est entre dans le calcul de la formule (12) ou (13).

Pour notre flint nous avions a ehoisir entre les limites 1.69 et 1.72, mais

il y a eu un avantage réel a adopter la valeur 1.70, qui correspond au maxi-

mum d'intensité situé entre les raies D et E. 11 y a coöperation maintenant

de rintensité maxima de la lumière solaire, avec le maximum d'intensité que

le point P montrerait encore dans le cas que tous les rayons luinineux eus-

sent la même intensité.

En général, on peut dans ces spectres du second ordre faire varier le point

P, le mélange des couleurs, et Ja concentration de la lumière d'une infinité

de manières. Présenteraient-ils peut-être un moven dMtudier quelques questions

(rintensité de la lumière et de semibihté de Tocü ?

P =z. 94 *)

D . E .== 12

C . F = 1.5

B — 0.7

G — 0.06
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Quoique ces nombres ne possèdent qu'un caractère d'approxi-

mation, ils suffisent a nous faire juger de eet achromatisme.

Il en résulte que cette combinaison sera parfaitement achroma-

tique a 1'oeil nu
;
que son défaut d'achromatisme sera presque

insensible pour les lunettes d'un grossissement modéré; qu'en-

fin pour les lunettes astronomiques auxquelles on i uipose un

grossissement considérable, il y aura un spectre du second ordre

de peu d'extension et de peu d'intensité Mais il importe de

remarquer que même dans beaucoup de cas, la présence de ce

spectre n'aura aucun inconvénient. Savoir, dans tous les cas oü

Ton voudrait effectuer des mesures sur des images de construc-

tion simple comme celles d'une étoile ou d'une fente. Ces images

montreront du cöté du point P une précision admirable.

Enfin, on peut dire les mêmes choses du système doublé,

c'est-a-dire de celui composé de trois prismes. Le spectre du

second ordre aura dans ce cas une extension 5,5 fois plus grande,

mais il présentera le même caractère pour la répartition des

intensités.

§ 5. CALCULS PLUS EX ACTS.

11 m'a paru interessant de calculer plus exactement quelqnes

unes de ces combinaisons. Je vais en donner les résultats.

I. Calcul plus exact du système discuté dans le paragraplie

precedent. Soit

</ = </„=«()' f 1 --B8 ,,

MS'17."4 </
1

= ? 3 = 14
3 34'17.'7

soit

^ = 58
3
12'4^."0et?<successivement 1.6S, 1.69, 1.70, 1.71 et 1.72.

Le calcul donne:

»
*"

*i V *3

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

30°23'40".5

30 11 45 4
30 0.0

29 48 24.2

29 36 58.0

— 56° 5' 40".9

— 57 8 20.5

— 58 12 42.0
— 59 18 56.0

— 60 27 14.7

— 34o 10' 17".0

— 34 10 55.5
— 34 11 8.7

— 34 10 55.0
— 31 10 13.8

70»47'13".S
71 44 36.1

72 46 59.7

73 55 33.4

75 11 47.7
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n K u D
'

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

29° 39' 5".5

29 48 58.2

30 0.0

30 12 24.0

30 26 26.0

— 58° 5' 6".0

-58 10 41.3
— 58 12 42.0
— 58 10 26.2
— 58 2 56.6

35° 31' 30".0

35 37 5.3

35 39 6.0

35 36 50 2

35 29 20.6

Pour n= 1.70 il y a donc minimum de U, maximum de

déviation. Quant a la dispersion, il est aisé de contröler les

indications de la Table III. Nommons dans la formule (7)

i /c)
2 u\ i /a 3 u\

etc

Nous aurons d'après les valeurs précédentes de U, les qua-

tres équations suivantes:

2' 0. '7 = a — p + y

2 15.8 = a + |5 + y

7 36.0 = 4a— 8/5 -f 16/

9 45.4 = 4a + 8/5 + 16y

qui donnent

0."6a = 2'7."6 = 8" y

Pour a la Table III nous donne 2' 8", et la valeur de jJ

indique que les termes du troisième ordre se font sentir dans

eet exemple.

II. Eeste Ie système de deux prismes, moitié du precedent.

Pour Ie calculer, conservons les angles g, g i
,

?', b,i u b
l

i
2 , et b

2 ,

mais réduisons 1'angle g 2
du second piïsme a la moitié de ce

qu'il était pre'cédemment.

Nous aurons:

n

L

h D

1.68
!

1.69
!

1.70

1.71
!

1.72 1

0°1'27".9
1

22.4

0.0

23.3

1 33.3

17o48' 5".1

17 49 10.6

17 49 33.0

17 49 9.7

17 47 59.7
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Dans ce cas on trouve

:

«= 22."9 fJ = 0."4

tandis que la Table IV donne a= 23", valeur qui nous a servi

déja dans la discussion d'oü résulte la figure 3.

Pour ce dernier système s'élève la question suivante. On peut

en général 1'employer de deux manières, en présentant h la

lumière la face considérée jusqu'ici comme la première, ou

bien, en lui présentant d'abord la face qui était la dernière

jusqu'ici et dans laquelle Ie rayon entrera alors suivant la nor-

male. Il est clair qu'il n'y a aucune différence entre ces deux

positions pour la déviation, mais on peut se demander s'il en

est de même de 1'achromatisme.

Pour répondre a cette question, il suffit de considérer dans

les formules générales (5), (6) et (8) Ie premier prisme comme

absolument vide, et de faire z
2
= 6

2
= 0, ce qui donne

dU Cos.i^ Cos.i
5
Sin.g

2
Sin.g

i \Cos.i^ Cos.i, Sin.g
1

Sin. g k

Cos.b
z
Cos.b^ Cos.TJ Cos.bt Cos.V

d6, = ö&?==0 .(18)

d*U
j

Sin.g, ib s .
èb,

èn 2
[ Cos.63 Cos.i

t
^n ^n

valeur, qui est exactement la moitié de celle don nee par la

première formule (15) ce qu'on reconnait aisément en introdui-

sant dans celle-ci les relations (9) et (14).

Le système binaire dans sa nouvelle position est donc exac-

tement la moitié du système ternaire, non-seulement pour sa

forme et sa déviation, mais eneore pour son achromatisme.

Nous allons encore démontrer ce point par un exemple de calcul :

III. Prenons le système dans sa nouvelle position.

Faisons

£=34°11'8."7 g x

=.14°34'17."7 g 2
=W i-=6=

nous aurons



1.68

1.69

] 70
1.71

1.72
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1

70°43'35".8! 29°37'42".4

! 71 43 37.0
|
29 48 36.3

72 46 59.7
|
30

! 73 54 23.4 I 30 11 59.9

|
75 6 42.7

I
30 24 45.0

ü l)

58° 8'54".0i 17°45'45".0

58 11 42.0 I 17 48 33.0

58 12 42.0 ! 17 49 33.0
58 11 34.0

|
17 48 25.0

58 7 50.1 17 44 41.1

J'4' = 4".

'oü donc a et |3 sont dument la moitié de celles qu'avait don-

nees Ie calcul I, et beaucoup plus grandes que dans Ie oal-

cul II. Cette nouvelle position est donc moins favorable. Il

Cos.i
2

lui manque Ie facteur - de la formule (17), facteur, qui
Cos. b

2

reduit notablement la dispersion inherente au système, surtout

dans les cas d'un n très-grand.

Quant a ce dernier point les tables I a IV indiquent assez

claireiuent 1'avantage des indices de réfraction considérables,

non-seulement pour la déviation qiTon peut atteindre, inais en-

core pour rachromatisme.

En eftet, si Ton possédait des espèces de verre d'un indice

de 2.1, on pourrait au moyen d'un système ternaire, produire

une déviation de 35° avec une dispersion probablement infé-

rieure de beaucoup a, celle 'de notre calcul I. «Tai encore cal-

culé un tel système, dont voici les nombres principaux

:

IV. Soit

9= 9i -=44^20' a 2
= — 52°46'9."0 g x

= g 3
-16' 32' 21."9

;

soit

i = 52° 24'
1 5." 1 et n successivemeirt 2.08,2.09, 2.10, 2. 1 1 et 2 1

2

il vient

:
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n b

»

b
l &3

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

22° 23' 28".7

22 16 42.2

22 10 0.0

22 3 21

9

21 56 47.8

— 51° 0'27".5

— 51 42 3.1

— 52 24 15.1

53 7 6.2

— 53 50 35.6

— 26°22'48".3 67" 35' 27 '.6

— 26 23 0.4 68 15 6 3
— 26 23 4.5 68 56 37.0
— 26 23 0.3 69 40 13.8

— 26 22 47.1 70 26 14.5

n K U D

2.08 21 c 57' 22".9 — 52° 21' 32".6 35° 47' 12" 9
2.09 22 3 31.0 — 52 23 33.2 35 49 13.5

2.10 22 10 00 — 52 24 15.1 35 49 55.4

2.11 22 16 52.1 — 52 23 304 35 49 10.7

212 22 24 10.5 — 52 21 72 35 46 47.5

a = 43."5 jj = 1."5

La valeur « a diminué ici par deux causes. D'un cóté nous

avons dans nos calculs diminué Ie facteur (t •

•en conser-

vant intact £\n et en augmentant Tindice n De Fautre cöté

Ie facteur Tg z
i qui est Ie terme principal des formules (15)

et (17) devient notablement plus petit pour les n plus grands,

dès qu'on conserve- la déviation du système. Dans uos calculs

1 et IV ce facteur avait les valeurs 4.2 et 2.2 D'oü il suit

que, si Ton pouvait construire des verres de 2 1 d'indice, et

avec la même relation qui a lieu pour Ie Hint, on réduirait

2.2
Ie spectre du second ordre a une extension egale a

4.2
0.5

fois celle de la figure 3.
.

Je présume que des verres plus réfringents que ceux qu'on

connait aujourd'hui, auraient encore des avantages pour la con-

struction des lunettes. Mais je me contenterai d'avoir indiqué

ee problème pratique qui pourrait fournir un sujet d'études a

uu physicien bien verse dans les sciences chimiques.
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§ 6. CAS DE TROIS PRISMES DE MEMB SÜBSTANCE. —
SECONDE SOLUTION Dü PROBLEME.

Le système calculé dans Ie § 3 et représenté dans la ügure

(2) n'est qu'un cas particulier d'une solution beaucoup plus

générale. Admettons qu'il y ait un nombre de 2m— 1 prismes,

tous tailles de la même espèce de verre, et tous places dans

la position de déviation minima. Donnons a m de ces prismes

Pangle g, aux m— 1 autres Fangle g 2
et placons les alterna-

tivement.

La dernière formule (6) devient alors:

dü Sin.g Sin.q*

öw Cos.bCos.b, ' Cosb
2
Cos.b

3

K }

et la condition ^ TT = pretid alors les formes

:

mTg.i + (m-l)Tg.i
2
= (20)

et

. , mSin.^q
Sm.la

2
=*—. ^

. . (21)
|/{(wi— l)^ +n 2 (2m— l)Sin. 2

^g}

formules qui pour m = 2 nous ramènent aux formules (13)

et (12).

Pour m= 3 on a un système de 5 prismes; pour m = 4,

de 7 prismes; et ainsi de suite. Remarquons que tous les

systèmes étant symétriques, chacun d'eux peut être divisé en

deux systèmes achromatiques par une ligne de séparation ana-

logue a la ligne MM de la figure 2.

11 y a peu d'intérêt a calculer ces 'systèmes compliqués dont

on ne fera certainement aucun usage dans la pratique. Cepen-

dant un seul système pourrait faire éxception, celui de 3 pris-

mes, système moitié de celui qui a m = 3. (voyez la figure 4).

Pour ce système, je n'ai calculé qu'une seule série de valeurs,

correspondant a Tindice rc = 1.70.

Je trouve:
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9 = 30° 40° 50° 60°

1'angle g t

la déviation

& u!
0.00005

c> n'

40° 48'

1° 28'

1"

50° 58'

3° 37'

3"

59° 14'

7° 41'

8"

65° 52'

15" 25'

25"

Ces combi naisons, comme ies précédentes, satisfont a la con-

dition que les angles d'incidence ne surpassent pas les 70 a

75 dégrés. Les formules qui ont servi a les calculer sont les

suivantes :

Sin i=-n Sin. Sin. I g ,

2D =3(»-^) + £(* a

d
2 U Tg.b

dn 2 n

\g ïTg.i+-lTg.i.
L

TgM-\TgM,}

-Sin. i.

n

(21)

dont ou obtient la dernière en substituant dans la formule (8)

*L=_l T b
>*•_

'Z
_ T • <»

6
»

ic«»»-<» *>•<

èn n d« » i>« nCos.bn 2 ft

&8 ó* 4 dü-1= + -^., --3 =^= R-^P 25;. 6

et en introduisant dans les réductions celles des formules (9)

qui peuvent être employees dans ce cas.

On aura déja vu que cette combinaison donne en général

des déviations plus petites et des dispersions a-peu-près égales

quand on la compare au système de deux prismes. Ce dernier

paraït donc être Ie plus favorable qu'on puisse construire et

il semble qu'il n\T a aucune raison de lui préférer des systèmes

plus compliqués.



UEBEK EINES' NEUEN

APPARAT ZUR ABSOLUTEN M9STIMMUNG

PERSÖNLICHEN PEHLERN

BE]

ASTRONOMISCHEN BEOBACHTTJNGEN

V<iN

F KAlSEÉi

lm Frühling des Jahres 1851 habe ich beim damaligen

Konigl. Niederlandischen Institute einen Aufsatz eingesandt

über eine neue Amvendung votn Princip der Noniën zur genaue-

ren Beobachturtg plötzlicher Erscheimingen. In diesera Aufsatz,

weJcher im 5 ten Bande der Zeitschrift des Instituts aufgenom-

men wurde, zeigte ich, wie, durch eine einfache Anwendung

eines gewöhnlichen Secunden-Zahlers, .der Zeitpunct einer plötz-

lichen Erscheinung sich eben so genau bestimmen liess als rait

dein Nord-Amerikanischen Registrir-Apparat, vvelcher daraals in

Europa noch kaum bekannt war und rait dessen Ausführuug

sich noch allein der rastlos thatige und geniale Director der

Bogenhauser Stemwarte, Herr Professor J. lamont, beschafligt

hatte. Meine Anwendung des Secunden-Zahlers erlaubte die Beo-

bachtung nicht von Erscheinungen, welene so rasch auf einander

folgen, als die Faden-Antritte von Gestirnen im Fercrohr eines

Durchgangsinstruments, aber sie war sehr brauchbar zur Beo-

bachtung von Fixsternbedeckungen und von Puiver- und Rac-

ketensignalen bei Langenbestimmungen. Wirklich zeigte es sich

kurz nachher, dass, bei Langenbestimmungen in Nied. Ost-

Indiën, ganz ungeübte Javanen die Pulversignale, nach der von
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mir vorgeschlagenen Methode, weit genauer beobachteten, als

geübte Astronomen, wenn diese die Uiitertbeile einer Secuiule

durcb Schatzung bestimmten.

Ain Schlusse des genannten Aufsatzes bemerkte ich, dass

dasselbe Princip sich auch anwenden liess zur absoluten Be-

stimmung persönlicher Fehler bei astronomischen Beobachtungen

und ich versprach eine Beschreibung eines zu diesem Zwecke

von mir erfundenen'Apparats, wenn es sich zeigen möchte, dass

man dessen Bekanntmachung wünschte. Da dieser Wunsch nir-

gendwo ausgesprochen wurde, liess ich diesen Gegenstand an-

fangs rnhen, aber nachher habe ich mir doch den genannten

Apparat angefertigt, welcher zu vielen Beobachtungen Veran-

lassung gab, woran auch Theil genommen wurde vom ver-

storbenen Russischen Astronomen m. gussew, als dieser sich im

Jahre 1859 in Leiden aufhielt. Im Jahre 1862 veröffentlichte

ich, mit einer Menge damit angestellter Beobachtungen, eine

Beschreibung und Abbildung meines Apparats, im J.5ten Bande

der Zeitschrift der Kön. Academie von Wissenschaften in Am-
sterdam. Dieser Aüfsatz scheint, wahrscheinlich der Höllandi-

schen Sprache wegen, worin er verfasst wurde, im Auslande

ganzlich unbekannt geblieben zu sein, deun er wird in Herrn

R. radau's schoner und sonst vollstandiger Abhandlung über

persönliche Fehler, nicht einmal erwahnt *). Die Societat der

Wissenschaften in Harlem hat, im vergangenen Jahre einen

Auszug dieses Aufsatzes, in der Französischen Sprache, in ihre

Zeitschrift: Archives Neérlandaises den sciences exactes et natu-

relles, Tomé I, aufgenommen.

Bei dem obengenannten Apparate wurde ein, im Felde des

Fernrohrs beweglicher Fixstern dargestellt durch das Bild einer

runden Flamme, welches von einer Linse, auf einen cylindri-

schen Schirm von geöltem Papier geworfen wurde und sich

mittelst einer einfachen Uhr mit Windfang bewog. Dieses Bild

wurde von aussen betrachtet und ein schwarzer Streifen, auf

dem Papier, stellte einen Faden im Fernrohr dar. Im Augen-

*) Sur les erreurs personnelles, par M. R. radau. Extrait du Moniteur scien-

tifique — Quesneville, nos. du 15 Nov. 1865 et suiv. Parts, Tt/pographie reno>
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blicke des Antrittes wurde vom Apparat ein galvanischer Stroin

unterbrochen, wodurch ein Querstab zurückgezogen wurde, wel-

cher das Pendel des Secunden-Zahlers, in der schragen Stellung

seiner grössten Aüsweichung, aufhielt. Durch die Coincidenzen

der Schlage des Secunden-Zahlers mit den Schlageu der Pendel-

uhr, liess sich, als der Apparat gehörig rectificirl war, der wahre

Augenblick des Antrittes, mit einer Sicherheit von zwei Hun-

dertel einer Secunde bestimmen und der Fe"hler einer Beobach-

tung ergab sich, durch deren Vergleichung mit diesem Augen-

blicke. Hat man einen Registrir-Apparat zu seinem Gebote,

so lasst sich der Augenblick des Antrittes dadurch weit leich-

ter als durch Coincidenzen von Uhrschlagen bestimmen, und

zugleich wird es dabei möglich, die Antritte so schnell als man

es wünscht, auf einander folgen zu lassen. Als im vergangenen

Jahre -die Sternwarte in Leiden einen Registrir-Apparat, nach

keille, von Herrn knoblich in Altona gefertigt, und dabei

einen HANSEN'schen Registrir- Apparat, mit dem von Herrn Prof.

von littrow empfohlenen Blectromotor, aus der Werkstatt der

Herren mayer und wolf in Wien, erhalten ha tl e, entschloss

ich mich sogleich einen dieser Apparate zur Notirung der Zeit-

punkte meiner künstlichen Durchgauge zu benutzen. Mit dieser

Abiinderung wollte ich, nach dem alten Princip, einen neuen

Apparat anfertigen, womit ich nicht nur Bestimmungen von

und Untersuchungen iïber persönliche Fehler, aber auch Uebun-

gen in der Beobachtungskunst der hier Studirenden beabsich-

tigte. Als ich mich aber langere Zeit vergebens bemüht- hatte

mir eine brauchbare Uhr mit Windfang zu verschaffen, fertigte

ich mir einen Pendel-Apparat an, einigermassen dem Apparat

ahnlich, dessen sich die Herren hirsch und plantamour, zu

demselben Zwecke, bedienten. Nachher hatte mein Sohn Dr.

p. J. kaiser, die Gefalligkeit, aus einigen alten Radern, eine

völlig brauchbare Uhr mit Windfang fiir mich darzustellen und

damit habe ich sogleich einen Apparat angefertigt, der weit

transportabeler als der Pendel-Apparat ist und sich überdiess

zu mehr ausgebreiteten Untersuchungen eignet.

Wenn mein neuer Apparat jederzeit eine leichte und sichere

Bestimmung des persönlichen Pehlers gestattet, kann
%

er nicht

ganz nutzlos fiir die Astronomie sein. Man wird es doch den
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Herren hartmann *) und wolf f) beistimmen mussen, dass

beobachtende i^stronomen einer systeinatischen Uebung in der

Beobachtungskunst bedürfen, und dass solch ein Apparat sich

besonders zu dieser Uebung eignet. Ueberdiess sind die per-

sönlichen Fehler für die Astronomen noch stets Quellen von

Schwierigkeiten und Sorgen, vvelche sich durch eine absolute

Bestimmung dieser Fehler gewiss verringern lassen. Solch eine

Bestimmung wircl die Zusammenstellung der Beobachtuugen

verschiedener Astronomen erleichtern und vielleicht auch bei

Langenbestimmungen die Umwechslung der Beobachter über-

machen. Ich meinte, dass mein Apparat auch für die

mitteleuropaische Gradmessung einige Bedeutung haben konnte

und in dieser Meinung verstarkte mich der Beifall, welchen er

sich beim Central-Bureau der Gradmessung erwerben möchte.

Diese Gründe veranlassten mich einen kurzen Bericht über

meinen Apparat unserer Academie von Wissenschaften zur Ver-

öffentlichung vorzulegen und ich bediente mich dabei der Deut-

schen Sprache, damit die Unbekanntheit meiner Muttersprache

meine Hoffnung, dass dieser Bericht der Wissenschaft einiger-

ïnassen nutzen werde, nicht ganzlich vereitele.

Die beigefügten Skizzen einiger Theile des Apparats werden

einen hinreicheuden Begriff vom Ganzen geben können. Fig. 1

stellt einen Theil des Apparats vor, auf \ der natürlichen Grosse.

AB ist ein starkes Brett, welches dem Apparat zum Fussgestell

dient. Senkrecht auf diesem Brett steht bei A eine eiserne Achse,

welche an ihrem oberen Ende die feststehende Lampe C tragt.

Um die genannte Achse dreht sich eine Büchse, an deren obe-

ren Ende die Scheibe EF befestigt ist. An der Scheibe E F

sind mehrere Aerme festgeschraubt von welchen in der Figur

nur ein einziger, namlich GH, dargestellt ist. Eine ganz ein-

fache Uhr mit einem Windfang treibt die Büchse mit deren

Aeriiien herum, mittelst einer Schnur, welche um eine Scheibe

in der Uhr und um eine Scheibe an der Büchse lauft. Dei-

Gang der Uhr, welche von einer Feder getrieben wird, liisst

sich betrachtlich abandern durch eine Verstellung der Bliitter

*) Astronomische Nachrichten, N". 1545.

f) Annales de PObservatoire Impérial de Paris. Mémoires. Tomé VIII.

VERSL. EN MED. AFD. NA.TÜTJRK. 2de REEKS. DEEL 11. 15



des Windfanges und damit die Rotationszeit der Büchse sich,

auch bei demseiben Gang der Uhr, abiindern lasse, kanri die

Schnur laufen über eine von mehreren Scheiben verschiedener

Durchmesser, welcbe an der Bücbse befestigt sind. Durch eine

Verschiebung der ganzen Uhr wird die Schnur mit gehöriger

Kraft gespannen.

Die Lampe C ist eine Petroleum-Lampe mit einer flachen

Flamme. Innerhalb des Glases ündet sich, vor der Flamme, ein

Schirm von dünnem Messing-Blech, mit einer runden Oeffnung.

Dieser Schirm, wodurch die Flamme eine runde Form erhiilt,

schadet dein guten Brennen der Lampe durchaus nicht. Jeder der

Aerme triigt, an seinem Ende. eine Glaslinse K, deren Entfer-

nung von der Flamme sich andern lasst. Senkrecht auf dem

Brett AB steht ein eiserner cylinderförmiger Rahmeu LM,
woran, an der ausseren Seife, ein geöltes Papier geklebt ist.

Die Achse des cylinderförmigen Rahinens fallt mit der Achse

bei A zusammen, urn welche sich die Aerme drehen und in

deren Verlangerung die Flamme der Lampe C stebt. Die Glas-

linse K giebt ein Bild der Flamme auf dem. cylinderförmigen

papiernen Schirm LM und dieses Bild geht, innerhalb gewisser

Grenzen, in eine saubeje Lichtscheibe von beliebiger Grosse

über, wenn man die Linse K dem Schirme LM naher rückt.

Durch diese Lichtscheibe, in einiger Entfernung von aussen

beobachtet, wird ein Stern, und durch einen Streifen von schwar-

zem Papier, auf der ausseren Seite am Schirme geklebt, wird

ein Faden im Fernrohr dargestellt. Bei der Bewegung der Licht-

scheibe durch die Uhr, wird also der Durchgang eines Sterns

einem Faden vorüber im Fernrohr sehr getreu nachgeahmt, aber

man muss die Schnelligkeit der Lichtscheibe, deren Durchmes-

ser und die Breite des schwarzen Papierstreifens so reguliren,

dass die scheinbare Bewesuns und der scheiubare Durchmesser

des Sterns, sowie die scheinbare Dicke des Fadens, für ein

Fernrohr von besiimmter Brennweite, Oeffnung und Yergrösse-

rung genau dargestellt werden.

Der Durchmesser der Lichtscheibe wird immer etwas urösser

sein mussen als die Breite des schwarzen Papi rstreifens. \\'em\

die Lichtscheibe so vom Papi erstreifen durchschnitten*wnd,

die Seirmente der Lichtscheibe an beiden Seiteu des Sti
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gleich sind, mus? ein galvaniseher Strorn geschlossen werden,

wodurch der Augenblick dieses Vorüberganges auf einem Re-

gistrir-Apparat bezeichnet wird. Besonders bei Auge- und Ohr-

Beobachtungen ist es von grosser Wichtigkeit, dass der Gang
der Uhr nicht gestort wird wahrend der Secunde, innerhalb

welcher die Beobachtung fallt. Die Schliessung des Stromes

muss alsu ohne bemerkbaren Widerstand oder Reibung vor sich

gehen und dieses Ziel wird erreicht dadurch, dass an jedem

Arm eine Gabel von Kupfer verbunden ist, deren feine Spitzen

gieichzeitig in zwei Quecksilbertropfen tauchen, worin die Lei-

tunersdrahte enden. Dainit diese Gabel sich leicht und genaa

rectificiren lasse, ist sie an einer stahlernen Feder H verbunden,

welcbe sich durch eine Schraube, an der Hinterseite des Armes,

stellen lasst. Die Quecksilbertropfen treten aus Löchern in dem

Holzblock N empor. In diese Löcher laufen zwei Drahte aus,

welcbe an den Klemmstücken O und P verbunden sind und

an diesen Klemmstücken werden auch die Drahte befestigt, wel-

cbe weiter zurn Registrir-Apparat führen.

Die Quecksilbertropfen werden vom Kupfer amalgamirt und

von den Funken und der Luft oxydirt, weshalb sie bald ihre

Flüssigkeit verlieren und öfters erneuert werden mussen. Damit

man jedesinal ganz leicht neue Quecksilbertropfen anwenden

könne, hat der Holzblock N eine Einrichtung erhalten, welche

in Fig. 2 und Fig. 3 auf | der natürlichen Grosse dargestellt

ist. Fig. 2 zeigt den Holzblock von oben, Fig. o von der einen

Seite gesehen. lm Holzblocke sind zwei Löcher A und B aus-

gebohrt, wrovon das eine seine Oeffnung an der einen Seite,

das andere seine Oeffnung an der anderen Seite hat. In diesen

Oeffnungen schliessen, mit Schraubenfaden, die dicken eiseruen

Schrauben C und D, und an der oberen Seite des Holzblock

s

sind zwei feine Löcher ausgebohrt, von welchen jedes in einen

der Raume A und B auslauft. Die Raume A und B sind mit

Quecksilber ausgefüllt und hat man alte Quecksilbertropfen uail

dem Finger weggeworfen, so erhalt man sogleich neue, wenn

man nur die Schrauben C und O ein wenig anzieht. Die Raume

A und B können hinreichend Quecksilber für ein Paar Monate

enthalten, wenn man auch taglich die Tropfen erneuern wollte.

Die Rectification der Gabel zeigt sich in Fig. 4 und Fig. 5,

15»
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welche das Ende von einem der Aerme auf \ der natürlicben

Grosse darstellen. Fig. 4 zeigt den Arm von einer Seite, Fig. 5

von oben gesehen. Die Gabel wird von der stahlernen Feder E

getragen, welche mit den Schrauben F und G an einer Seite

des Armes befestigt ist. Die Feder hat bei F einen Schlitt,

wodurch sie sich um die zweite Schraube drehen und die Gabel

sich also heben und senken lasst. Bei einer gehörigen Stellung

der Gabel gehen die Spitzen genau dureh die Tropfen, ohne

das bïolz zu berühren, und die Gabel lasst sich auch so sehr

heben, dass die Spitzen nicht durch die Tropfen gehen, und

damit der Arm ausser Wirkung gesetzt wird. Senkrecht durch

den Arm, an seinem Ende, geht die Schraube H (Fig. 5), welche

gegen die Feder E drückt und wodurch, mit der Feder, die

Gabel I so gestellt wird, dass die Schliessung des Stromes genau

mit der Bisection der Lichtscheibe zusammentrifft.

Um den Apparat zu rectificiren, schaltet man in den Klemm-

stücken O und P (Fig. 1) ein Meidinger oder ein Bichromas-

Kalicus Element, mit einem ganz einfachen Electrornngnete ein.

Man stelle den Arm so, dass die Lichtscheibe genau von dem

Papierstreifen bisecirt wird. Man drehe die Schraube H so,

dass die Gabel sich in derselben ïtichtung bewegt, als worin

der Arm von der Uhr bewogen wird und hort zu drehen auf

als der Anker vom Electromagnete angezogen wird. Man kann

auf diese Art die Gabel leicht auf ein paar Zehntel Millimeter

rectificiren und in den meisten Fallen wird dies nicht einmal

mit einem Hundertel einer Secunde übereinstimmen.

Bei Au ge- und Ohr-Beobachtungen ist, wie gewöhnlich, die

Secunden-Spitze des Eegistrir-Apparats mit dem Stromschliesser

der Pendeluhr verbunden und die Klemmstücke O und P (Fig. 1)

werden in den Draht der Taste eingeschaltet. Dei' wahre

Augenblick der Erscheinung wird also auf dem Registrir-Appa-

rat verzeichnet, und die Auge- und Ohr-Beobachtungen werden

am besten auf einer galvanischen Uhr angestellt, welche die Zeit

der Pendeluhr angiebt.

Bei Registrir-Beobachtungen muss der Draht vom Strom-

schliesser der Pendeluhr unterbrochen und dieser ausser Wirkung

gesetzt werden. Eine Hülfsbatterie von etwa zwei Meidinger

Elementen wird zwischen dem Electromagnete der Secunden-
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Spitze und den Kleramstücken O und P eingeschaltet, und so

wird, im wahren Augenblick des Durchganges, ein Zeichen auf

dem Registrir-Apparat gegeben. Die Taste ist dabei auf ge-

wöhnlicher Art mit ihrer Spitze ani Registrir-Apparat verbun-

den, und damit wird die Registrir-Beobachtung des Antrittes

angestellt. Auf dem Registrir-Apparat findet man also zwei

Zeichen neben einander, deren Unterschied unmittelbar den

Fehler der Beobachtung angeben würde, wenn die Spitzen des

Apparats keinen Fehler hatten. Der Fehler der Spitzen rührt

von deren gegenseitigen Stellung und von dem ungleichen

Zeitraum her, welchen die zwei Electromagnete brauchen urn

ihre Spitzen zum Anschlagen zu bringen. Ich habe einen ein-

fachen Apparat angefertigt, wodurch die Ströme beider Spitzen,

unabhangig von einander und doch vollkommen gleichzeitig, für

einen Augenblick, geschlossen werden konnen. Dadurch erhalt

man zwei Zeichen auf dem Apparat, deren Unterschied die

Summe der Fehler der Spitzen ist. Die Ablesung der Registrir-

Apparate findet in Leiden nicht durch Schêitzung der Unter-

theile von Secunden statt, aber mittelst von mir angefertigter

Apparate, wodurch, gleich schnell wie eine Schatzung, die Zehntel

von Secunden direct und genau gemessen und die Hundertel

von Secunden, auf ein oder zwei Einheiten sicher, geschatzt

werden Einer dieser Apparate dient zu knoblich 1

s Cylinder,

der andere zum MORSE'schen Papierstreifen des Apparats von

mayer und wolf. Mit diesen Ablesungsapparaten hat sich nie-

mals ein Unterschied, zwischen der gegenseitigen Stellung der

Spitzen und ihren ganzen Fehlern, von einern Hundertel einer

Secunde ergeben, obschon die Batteriën absichtlich geandert

wurden. Der Unterschied zwischen den Zeitraumen welche beide

Spitzen brauchen um anzuschlagen, ist also bei den Apparaten

in Leiden unmerkbar. Mittelst eines einfachen Umschalters, an

der Wand des Zimmers, werden die Ströme in einem Augen-

blick für Auge- und Ohr- oder für Registrir-Beobachtungen

gericbtet.

Um dem schwarzen Papierstreifen die gehörige Breite und

der Lichtscheibe den gehörigen Durchmesser geben zu konnen,

bemerke man dass ein gewöhnlicher Spinnen-Coconfaden, in

einem Fernrohr von 8 Fuss Brennweite, fast genau eine Se-
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cunde ain Hïmmel deckt, und dass die Dicke desselben Fadens

in Secanden den Brenn weiten der Fernröhre umgekehrt propor-

tional ist. Der Interferenz des Lichtes gemass hat ein Stern,

in einem vollkommnen Fernrohr mit einer Oeffnung von 6

Zoll, einen Durchmesser von 1",77 und ist dieser Durchmesser

den Oeffnungen der Fernröhre umgekehrt proportional. Da aber

die Bilder der Sterne nicht scharf begrenzt sind und das Licht

am Rande sich nicht bis zuin ganzlichen Verschwiuden folgen

lasst, zeigen die Bilder der Sterne sich, in sehr guten Fern-

rohren, immer etwas kleiner als der Interferenz des Lichtes

gemass, und helle Sterne zeigen sich etwas grösser als schwa-

chere. Da das Verhaltniss zwischen Oeffnung und Brenn weite

bei den jetzigen Fernröhren verschiedener Grosse nicht sehr ver-

schieden ist, wird es hinreichen die Breite des Papierstreifens

zu berechnen und den Durchmesser der Lichtscheibe immer

etwas grösser als diese Breite zu machen. Mit dein Fernrohr

eines Meridiankreisès wie der Leidner, dessen Oeffnung 6 Zoll

und Brennweite 8 Fuss ist, zeigt sich, bei einer Vergrösserung

von 200 mal, ein gewöhnlicher Spinnen-Coconfaden dem Auge

unter einem Winkel von 3' 20". Betrachtet man also den Ap-

parat in einer Entfernung von 5 Meter, so muss der Streifen

eine Breite von 4,8 Millim. haben, um einen Faden im Fernrohr

des Meridiankreisès darzustellen. Die Bewegung eines Sterns

im Aequator bei einer 200 maligen Vergrösserung ist in einer

Zeitsecunde, für das Auge, 50'. In einer Entfernung von 5

Meter zeigt sich unter diesem Winkel eine Linie von 0,0727

Meter und diesen Raum muss die Lichtscheibe in einer Secunde

durchlaufen, um die Bewegung eines Aequatorsterns im Meri-

diankreise darzustellen. Bei meinem Apparat beschreibt die

Lichtscheibe einen Kreis, dessen Radius 0,352 Meter und dessen

Circonferenz also 2,212 Meter betragt. Die Aerme mussen sich

daher in 30 sec. um die Lampe drehen, damit die Bewegung

der Lichtscheiben, in einer Entfernung von 5 Meter, die Be-

wegung eines Aequatorsterns im Fernrohr des Meridiankreisès

darstelle, und dies lasst sich durch den Windfang der Uhr

leicht bewirken. Will man die Beobachtung in einer Entfernung

von 10 Meter anstellen, so wende man ein Galileisches Fern-

rohr mit zweimaliger Vergrösserung aai. Kebrt man dieses Fern-
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rohr um, vvodarch es zweimal verkleinert, so beubachtet man

dasselbe in einer Entfernung von 2,5 Meter. Hat man keiiien

beliebigen Raum zu Gebote, so kann man im Allgemeinen ein

kleines Fernrohr zu Hülfe ziehn. Lasst man die Uhr langsamer

gehn, ohne die Breite des Streifens und den Durchmesser der

Lichtscheibe zu andern, so wird, durch die Lichtscheibe, die

Bewegung eines Sterns ausser dem Aequator, ira Fernrohr des

Meridiankreises, dargestellt. Bei einem kleineren Fernrohr ist

das Verhaltniss, zwischen dem Raura, welchen ein Stern in

einer Secunde durchlauft und dessen scheinbaren Durchmesser

oder der scheinbaren Dicke des Fadens ein ganz anderes, und dies

muss genau beachtet werden, indem der persönliche Fehler,

ohne Zweifel, zum Theil von diesem Verhaltniss abhangt.

Hat der Apparat acht Aerme, welche sich in 30 Secunden

um die Lampe drehen, so folgen die Antritte in einem Zeitraum

von 3,7 Secunden auf einander, welches sich für Registrir-

Beobachtungen eignet. Will man Auge- und Ohr-Beobachtungen

anstellen, so lasst man nur zwei gegenüberstehende Aerme wir-

ken, indem man die Gabeln der übrigen Aerme aufhebt' und

ihre Linsen durch einen Schirm bedeckt. Die Antritte werden

dann in dem für Auge- und Ohr-Beobachtungen geschickten

Zeitraum von 15 Sec. auf einander folgen.

Bei dem Apparat sind Schirme angebracht, wodurch die Lampe

den cylindrischen Schirm von geöltem Papier nur durch die

Linsen beleuchten kann. Diese Schirme sind in den Figuren

nicht dargestellt, weil sie die einzelnen Theile des Apparats

verdeckt haben würden. Bei den Beobachtungen wird der Ap-

parat, an der vorderen Seite bedeckt durch einen grossen schwarzen

Schirm mit einer langlichen Oeffnung, wodurch der Beobachter

nur den weissen cylindrischen Schirm erblickt.

Die Lichtsctieiben bewegen sich, wie die Sterne an der Süd-

seite des Meridians im umkehrenden Fernrohr, von der rechten

zur linken Hand. Will man diese Bewegung umkehren, so hal-

man nur die Schnur, welche die Uhr an den Aermen verbin-

clet, sich überkreuzen zu lassen. Die Richtung der Bewegung

wird auch umgekehrt, wenu man die Lichtscheiben durch ein

Prisma betrachtet, dessen Spiegelflache der Gesichtslinie parallel

gehalten wird. Mittelst eines solchen Prismas kann man die Be-



( 226 )

wegung der Lichtscheiben aach beliebige schrage und vertikale

Richtungen annehmen lassen, und also die Bewegung der Ge-

stirne nachahmen, wie diese sich in gebrocheneu Eernröhren

zeigt. Uebrigens lassen sich mit ineinem Apparate nicht nur

"Paden-Antritte von Gestirnen, sondern auch andere astronomi-

sche Erscheinungen nachahmen. Bedeckt man den geölten papier-

nen Schirm, an einer Seite, zur Halfte durch einen schwarzen

Schirm, so erhalt man Yerschwindungen von Lichtpunkten, den

Sternbedeckungen bei Einlritten ahnlich. Bedeckt man die Halfte

des Schirmes zur anderen Seite, so werden die Austritte bei

Sternbedeckungen nachgeahmt. Bedeckt man den ganzen papier-

nen Schirm durch einen schwarzen Schirm mit einem Schlitt,

so erhalt man Erscheinungen welche den Lichtblitzen ahnlich

sind. Verwechselt man die Linsen mit ausgeschnittenen Schir-

men von Messing-Blech, so kann man auch die Bewegung des

Sonnenrandes, vorüber Eaden im Fernrohr darstellen.

Es ist klar, dass mein Apparat keine feine mechanische Arbeit

zu sein braucht, und dass eine ziemlich rohe Uhr mit Wind-

fang dazu ganzlich hinreicht. Das erste Exemplar, welches hier

angefertigt wurde, und womit alle bisherige Beobachtungen an-

gestellt sind, ist grösstentheils nur vom Tischler aus Holz ge-

arbeitet. Bei einem neuen Exemplar, welches jetzt in Arbeit ist,

habe ich die Büchse, die Scheibe und die Aerme vom Schmiede,

aus Eisen arbeiten lassen und dabei, anstatt vier, acht Aerme

angebracht. Das einzige, welches einige Genauigkeit erfordert,

liegt in den Umstand, das die zwei Spitzen einer jeden Gabel

zugleich durch die Quecksilbertropfen gehen mussen. Um dies

leicht zu erreichen, habe ich die Spitzen der Gabeln etwas lang

gemacht, so dass sie sich mit der Zange biegen lassen. Haben

die Spitzen einmal ihre gehörige gegenseitige Stellung erhalten,

so werden sie diese nicht leicht verlieren.

Mein Pendel-Apparat ist leicht er anzufertigen als der oben

beschriebene und wohlfeiler, da er keine Uhr erfordert, aber er

ist weniger transportabel und für Auge- und Ohr-Beobachtun-

gen weniger geeignet. Er besteht aus einer eisernen Stange, 1,5

Meter lang, welche, etwas unter der Mitte, ein Querstück hat

mit zwei Spitzen, womit sie auf zwei Stahlplatten ruht Das

untere Ende hat ein festes Gewicht und das obere ein verschieb-
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bares, durch dessen Verstellung die Stange Schwingungeu von

1 bis 12 Secunden urn die genannten Spitzen machen kann.

Das obere Énde tragt eine Linse, welche das Bild einer festen,

runden Flatnme auf einen ebenen Schirm von geöltem Papier

wirft. Wie bei dem anderen Apparat wird ein Stern durch dieses

Bild und ein Faden im Fernrohr durch einen schwarzen Pa-

pierstreifen dargestellt. Bei jeder Schwingung und gerade im

Augenblick als das Bild vom Papierstreifen bisecirt wird,

taucht sich eine Spitze arn Pendel in einen feststehenden Queck •

silbertropfeu. Dieser ïropfen und die Spitze sind mit Leitungs-

drahten verbunden, welche bei deren Zusammenkunft geschlos-

sen werden. Dieser Pendel-Apparat ist besonders zu Auge- und

Hand-Beobachtungen geeignet und lasst sich sehr leicht arifer-

tigen.

Herr c. wolff in Paris hat, im 8ten Bande der Annales de

l'observatoire Impérial de Paris [Mémoires, Paris 1866) eine

Beschreibung gegeben eines von ihm erfundenen Apparats, zur

absoluten Bestimmung persönlicher Fehler, womit er viele sehr

wichtige Untersuchungen angestellt hat. Mein Apparat, welcher

nur eine Abanderung ist des Apparats, dessen ich schon im

Jahre 1851 erwahnte. und den ich im Jahre 1862 ausführlich

beschrieb, kornrnt mir weit einfacher und transportabeler vor und

hat bei anderen Vorzügen auch diese, dass er keinen festen

Grund erfordert und sich bei Auge- und Ohr-Beobachtungen

von mehreren Beobachtern zugleich benutzen lasst.

Obschon zahlreiche Differenzen zwischen persönlichen Fehlern

bekannt gemacht wurden, stehen die systematischen Untersu-

chungen des Herrn c. wolff über den absoluten Betrag dieser

Eehler noch ganz allein, wahrend diese sich auf Auge- und

Ohr-Beobachtungen beschranken. Ich glaube daher, dass es nicht

ganz nutzlos sein wird hier einige der Resultate mitzulheilen,

wozu mein Apparat an der Sternwarte in Leiden geführt hat.

Ich beschranke mich zu den Beobachtungen, welche vom Beob-

achtungspersonal der Sternwarte angestellt wurden, und woran

sich die Herren Observatoren Dr. N. m. kam und Cand. A. van

hennekeler, mein Sohn uud Adjunct bei dem Vorstand der

Instrumente der Niederlandischen Marine Dr. p. j. kaiser be-

theiligten und woran auch von mir Theil genommen wurde.
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Die Rectification meines Apparats, sowie die Bestimmung des

Fehlers und die Ablesungen des Registrir-Apparats wurden stets

von mir selbst ausgefiihrt. Absichtlich wurde taglich mein Ap-

parat entsiellt und aufs Neue rectificirt, damit mögliche kleine

Fehler der Rectification ausgeglichen wurden. Bisweilen hat auch

Herr Dr n. m. kam mit meinein Ablesungsapparat den Regis-

trir-Apparat abgelesen, und nur sehr selten stieu: der Unter-

schied mit mir zu zwei Hundertel einer Secunde

Die nachfolgenden Tafeln enthalten die persönlichen Fehler

der Beobachter, wie diese aus der Beobachtungsreihe eines jeden

Tages hervorgingen. Die Beobachter werden dabei mit den nach-

folgenden Initialen bezeichnet

:

durch N. m. k. Herr Dr N. M. kam.

y v. h. // Cand. a. van hennekeler.

// P. J. K. „ Dr P. J. KAISER

,/ F. K. // F. KAISER.

BEOBACHTUNGSREIHE A.

Auge und Okr. Die Lichtscheiben und ihre Bewegung stellten

einen Aequatorstern dar, beobachtet mit dein hiesigen Ertel'-

schen Passageninstrument, dessen Fernrohr eine Oeffnuug von

19 Linien, eiue Brennweite von 18 Zoll und eine Vergrösserung

von 50 mal hat. Die Antritte fol^ten in 17 Sec auf einander.

Jedes Resul tat ist das Mittel aus 40 Bestimmungen.

1867. N. M. K. v. H. P. J. K.

1

F. K.

Jan. 14

„ 16

V 29

u 30

„ 31

+ 0U8
+ 0.26

+ 0.19

+ 0.21

+ 0.10

— Os.01

+ 0.08

+ 0.08

-f- 0.07

-|- S.04

+ 0.08

— 0.01

-f- 0.03

+ 02

' — 8.12

— 0.05

— 07

— 0.09

— 0.1 1.

Mittel
-f- 0.188 + 0.055

;

-{- 0.032 — 0.094

BEOBACHTUNGSREIHE B.

Auge- und Hand-, oder Registrir- Beobachtungen. Der Appa-

rat uugeandert wie bei der Beubachtungsreihe A, sodass wieder
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ein Aequatorstern im Passageninstruuiente dargestellt wurde.

Die Antritte folgten in 1 7 Sec. auf einander. Jedes Resultat

ist das Mittel aus 20 Bestiinmimgen.

1867. N. M. K. v. H. P. J. K. F. K.

Febr. 1 + Os.03 — Os.09
;

- oui — S.09

2 4- 0.07 — 007 — 0.10 — 0.10

// 4 + 0.01 — 07 :
— 0.11 — 0.09

// 5 + 0.03 — 0.05 — 0.09 — 0.09

n 6 + 0.00
1

— 0.09 — 0.07 — 0.10

Mittel I + 0.028 - 0.074 — 0.096 0.094

BEOBACHTUNGSREIHE C.

Ange und Ohr. Die Lichtscheiben und ihre Bewegung stell-

ten einen Aequatorstern dar, beobachtet '\m Femrohr des Me-

ridiankreises, welches eine Oeffnung hat von 6 Zoll und eine

Brennweite von 8 Fuss. Die Vergrösserung wurde auf 200 mal

gestellt. Die Antritte folgten in 15 Sec. auf einander. Jedes

Resultat ist das Mittel aus 40 Bestimmungen.

J867. N. M. K. v. H.

1

P. J. K. F. K.

Febr. 7

7

// 9

„ H
// 12

+ S.14

+ 0.19

-f- 0.14

+ 0.13

-f- 0.15

+ s.li

: + 0.15

| -f 0.09

i + 0.12

-f
S.08

-+ 0.05

+ 0.03

-|- 0.01

-f- 0.01

— S.19

— 0.15

— 0.14

— 0.12

— 0.11

Mittel + 0.150 + 0.125 + 0.036 — 0.142

BEOBACHTUNGSREIHE D.

Auge und Hand. Der Apparat, wie bei C, eingerichtet für

die Darstellung eines Aequatorsterns im Femrohr des Meridian-

kreises. Die Antritte folgten in 15 Sec. auf einander. Jedes

Resultat ist das Mittel aus 20 Bestimmungen.
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0.07c — 0.080

BEOBACHTUNGSREIHE E.

W und Hand. Darstellung eines Aequatorsterns im Me-

ridiankreise. Die Beobachtungsreihe wurde mit dein Pendel-'

Apparat angestellt. Die Antritte folgten in 6 Sec. auf einander.

Bei dein Hin- und Hergang der Lichtschelbe wurden nur die

Antritte beobachtet, wobei die Lichtscheibe sicli von der linken

zu der rechten Hand bewog und aiso in gegengestellti-r Rich-

tuug als bei der Beobachlungsreihe D und den friiheren. Jedes

Resultat ist das Mittel aus 20 Bestimmungen.

1867. J\. M. K. v. H. P. J. K. F. K.

Febr. 20

// ai

i, 23

// 25

v 26

— S.08

— 0.00

— 0.02

— 0.03

— 0.02

— Os.06

— 0.00

— 0.03

— 0.04

— 0.03

— Os.09

— 0.06

— 0.07

— 0.06

— 0.05

— S.08

— 0.06

— 0.06

— 0.07

— 0.08

Mittel — 0.030 - 0.052 — 0.066 — 0.070

BEOBACHTUNGSREIHE F.

Auge und Ohr. Emeuerung der Beobachtungsreihe C, wobei

wieder ein Aequatorstern iin Meridiankreise dargestellt wurde,

aber nach einer Aenderung des Apparats, wobei nur zwei der

vief Aerme in Wirkung traten. Die Antritte folgten in 17,5



( 231 )

Sec. auf einander und jedes Resultat ist das Mittel aus 40

Bestimmungen.

1867. N. M. K. v. H. P. J. K. F. K.

Marz 1

" 2

// 4

// 5

6

-f 08.17

+ 0.16

-f 0.19

+ 0.17

+ 0.16

+ 0«».10

i

+ 0.12

: + 0.14
: + 0.12

1 -f- 0.14

Os.00

— 0.03

+ 0.01

+ 0.02

0.00

— OUT
— 0.15

— 0.15

— 0.09

— 0.14

Mittel ! + 0.170
; -f 0.124 0.000 O.HO

BEOBACHTUNGSREIHE G.

Auge und Hand. Wiederholung der Beobachtungsreihe E, mit

der Abanderung des Apparats wie bei der Beobachtungsreihe

F, wobei aber alle vier Aerme in Wirkung trateu. Die Antritte

folgten in 9 Sec. auf einander und jedes Resultat ist das Mit-

tel aus 20 Bestimmungen.

1867. # M. K. v. H. P. J. K. F. K.

Marz 7 S .01 — Os.08 S.02 — 08.07

8 — 0.02 — 0-06 — 0.04 — 0.04

// 9 — 0,03 — 0-02 0.03 — 0.06

„ 11 _ 0.03 — 0-02 — 0.04 — 0.03

,f 12 — 0.04 — 0.04 — 0.03 — 0.07

Mittel — 0.026 — 0.044 — 0.032 — 0.054

Obenstehende Resultate, welche aus 4000 einzelnen Beobach-

tungen abgeleitet sind, erlauben einige nicht unwichtige Schluss-

folgen. Es ergiebt sich sogleich, dass die Resultate, von ctein-

selben Beobachter, unter denselben Umstanden erhalten, besser

als gewöhnlich übereinstimmen, welches sich aus der systema-

tischen Uebung der Leidner Beobachter erkliiren lasst. Bei kei-

nem der hiesigen Beobachter ist der persönliche Fehler betrücht-

lich, aber es lasst sich deutlich erkennen, dass, bei Auge- und
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Ohr-Beobachtungen, derselbe Beobacliter verschiedene persönliche

Fehler hat, als er ein kleineres oder ein grösseres Instrument

anwendet, und dass, beim Gebrauch desselben Instruments, sein

persünlicher Fehler bei Auge- und Ohr-Beobachtungen betracht-

lich anders als bei Auge- und Hand-Beobachtungen ausfallt.

Es zeigt sich, dass, für Herrn van hennekeler und für mich,

der persönliche Fehler, bei Beobachtungen mit dem Meridian-

kreise, grösser ist als bei Beobachtungen mit einem kleinen

Passageninstrumente. Für mich ist der Raum, welenen ein

Aequatorstern bei einer £0 O-maligen Vergrösserung in einer Zeit-

secunde durchlauft, zu gross. Mit dein Meridiankreise wurden

von mir keine Beobachtungen angestellt und bei der Beobach-

tung von Antritten mit dem 7-zolligen Refractor, zur Unter-

suchung von IVJikrometern; bediene ich mich immer eines Taschen-

Chronometers von krille, welches 150 Schlage in der Minute

macht. Auch nach meinen früher veröffentlichten Versuchen

würden die Beobachtungen von Durchgangen mit grosseren In-

strumenten, im Allgemeinen, sehr viel an Genauigkeit gewin-

nen, wenn man Uhren benutzte, welche keine ganze sondern

ungefahr halbe Secunden schlagen. Merkwürdig ist die Unver-

anderlichkeit der persönlichen Fehler, unter denselben Umstan-

den erhalten, welche sich aus unseren Beobachtungen ergiebt.

Die Auge- und Ohr-Beobachtungen für Durchgange mit dem

Meridiankreise der Reihen C und F haben mit verschiedenen

Anordnungen des Apparats und einen Monat nach einander statt-

gefunden und geben doch fast vollkommen dieselben Resultate.

Die drei Reihen D, E und G, von Auge- und Hand Beobach-

tungen für Durchgange mit dem Meridiankreise, zeigen nur

eine betrachtliche Abweichung in der ersten Reihe bei Herrn

van hennekeler. Wir hatten früher kaum einige Auge- und

Hand-Beobachtungen angestellt und Herr van hennekeler

erkannte schon bei der Reihe D, dass er immer etwas zu spat

die Taste anschlug. Dies ging aus der Beobachtungsreihe siche-

rer hervor und schon bei der foteenden Reihe war der per-

sönliche Fehler des Herrn van hennekeler, durch dessen Ër-

kennung, betrachtlich verringert. Herr Dr kam blieb sich, mit

seinem fast versch windenden persönlichen Fehler, vollkommen

gleicb, und oiein Sohn und ich, wir haben unsere Fehler, theils
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clurch ihre Erkennung, theils durch Uebung, stetig etwas ver-

kleinert. Wahrscheinlich werden unsere Fehler sicli künftig noch

unveranderlicber zeigen als zuvor.

Es ware nicht ohne alle Wichtïgkeit, aus den Beobachlun-

gen, deren Resultate oben mitgetheilt sind, einige Schlussfolgen

über die verhaltnissmassigen Genauigkeiten der Auge- und Ohr-

und Auge- und Hand-Beobachtungen abzuleiten. Da es mir

an Zeit fehlte urn aus den 4000 Beobachtungen die wahrschein-

lichen Fehler zu berechnen, habe ich allein jedes Mittel aus

20 Beobachtungen bei. den einzelnen Beobachtungen verglichen,

und die Unterschiede aufgezahlt, welche 0,1 Sec. erreichen oder

überschreiten.' Es ergab sich hieraus, mit ziemlicher Gewissheit,

dass die Herren kam und hennekeler Auge- und Ohr-Beobach-

tungen mit dein Meridiankreise kaum genauer anslellen als mit

dem kleinen Passageninstrumente. Für meinen Sohn und mich

zeigten sich die Auge- und Ohr-Beobachtungen mit dem Meri-

diankreise weit genauer als mit dem Passageninstrumente. Bei

Beobachtungen mit dem Passageninstrumente waren, für Herrn

Dr. kam und für mich, die Auge- und Hand-Beobachtungen,

worin wir allerdings noch keine Uebung batten, kaum genauer

als die Beobachtungen mit iUige und Ohr. Für Herrn van

hennekeler und meinen Sohn dagegen waren die erstgenannteu

weit die genauesten. Für Meridiankreis-Beobachtungen zeigte

sich, bei allen Beobachtern, zwischen Auge und Ohr, und Auge

und Hand ein sehr betrachtlicher Unterschied. Unter 20

Meridiankreis-Beobachtungen mit dem Aug^e und Ohr fanden

sich ungefahr 3, deren Abweichung von ihrem Mittel 0,1 Sec.

erreicht. Bei Meridiankreis-Beobachtungen mit Auge und Hand

kamen Abweichungen dieser Grosse so gut wie niemals vor und

diese Beobachtungen übertrafen die übrigen dergeslallt in Ge-

nauigkeit, dass sie sich, auf einer so rohen Art, damit nicht ver-

gleichen Hessen.

Am J2 Marz d. J. als die obigen Beobachtungsreihen ge-

schlossen waren, erhielt ich IS
13

. 1632 der Astronomische Nac/t-

richten, worin wichtige Beitrage zur Kenntniss der persönZic/ien

Gleichungen, von Herrn Professor c. von littrow, aufgenommen

sind. Besonders auffallend für mich war die in diesen Beitragen

angeführte Aenderung des persönlichen Fehlers bei demselben
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Beobachter, nachdem er das gebrochene Fernrohr eines Durch-

gangsinstruments umgelegt hat, welche Aenderung für Herrn

Dr. weiss, selbst bei Auge- und Hand-Beobachtungen, bis zu

0,3 Sec. stieg. Beitri geraden Fernrohr ist die Bevvegung des

Gestirns immer horizontal, und beim gebrochenen Fernrohr ist

sie immer schrag; und für Zer.ithsterne selbst vertikal. Beim

gebrochenen Fernrohr ist diese schrage Bewegung entweder von

oben nach unter oder von unter nach oben und der eine Fall

geht in den anderen über, nachdem die Achse des Instrumen-

tes umgelegt ist. xicassert dieser Umstand einen bemerkbaren

Einfluss auf die persönlichen Fehler, so ist dessen Erkennung

von grosser Wichtigkeit, denn sonst würde man dem Collima-

tionsfehler der optischen Achse, oder der Biegung der Umdre-

hungsachse, oder einer Aenderung des Azimuths zuschreiben,

was nur in dem Beobachter selbst liegt. Ich entschloss mich

sogleich zu untersuchen, ob die genannten Umstande auch den

persönlichen Fehler der Leidner Beobachter beeintrachtigen und

icli habe noch kürzlich das Ergebniss dieser Untersuchung

mitzutheilen.

Das Prisma eines gebrochenen Fernrohrs kehrt die Eichtung

worin die Gestirne sich zu bewegen scheinen urn, so dass eine

Bewegung welche sortst rechts-links sein würde, dadurch in

eine Bewegung links-rechts übergeht. Dass, für die Leid-

ner. Beobachter, die Eichtung der Bewegung den persönlichen

Fehler durchaus nicht beeintrachtigt, geht schon aus der Ver-

gleichung der obigen Beobachtungsreihen D, E und G hervor,

welche angestellt wrurden bevor die Bemerkung des Herrn Prof.

von littrow zu unserer Kenntniss kommen konnte. Bei den

Beobachtungsreihen D und G war die Bewegung der Licht

-

scheibe rechts-links und bei der Beobachtungsreihe E, welche

mit einem anderen Apparat angestellt wurde, war diese Be-

wegung links-rechts. Vergleicht man das Mittel der Beobach-

tungsreihen D und G mit dem der Beobachtungsreihe E, so

hat man für die persönlichen Fehler der Leidner Beobachter

bei Meridiankreis-Beobachtungen, die folgende Zusammenstellung :
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N. M. K.

Bew. rechts-links — S.029

„ links-rechts — 0.030

S.051

0.066

E. K.

- S.067
- 0.070

Nur bei Herm van hennekeler zeigt sich ein Unterschied,

weicher in der Beobachtungsreihe D liegt und sich aas den

schon angeführten Ursachen erklaren lasst.

Bei der Beobachtungsreihe G wurden die Lichtscheiben durch

ein kleines Galileisches Pernrohr mit zweimaliger Vergrösserung

betrachtet. Um den Lichtscheiben eine vertikale Bewegung zu

geben, brachte ich vor das genannte kleine Eernrohr ein drehba-

res Prisma, mit dessen Spiegelflache der Gesichtslinie parallel.

Dieses Prisma wurde so gedreht, dass die Lichtscheiben sich

vertikal von oben nach unten bewogen und also wurden zehn

Auge- und Hand-Beobachtungen angestellt. Hiernach drehte

der Beobachter das Prisma um, so dass die Lichtscheiben sich

vertikal, von unten nach oben, zu bewegen sehienen, und so

stellte er zehn neue Auge- und Hand-Beobachtungen an. Die

vier Beobachter folgten einander dabei unmittelbar auf und

die ganze Beobachtungsreihe wurde an fünf verschiedenen Tagen

wiederholt. Die taglichen Resultate waren die folgenden:

BEOBACHTUNGSÏtEIHE H.

Auge und Hand. Darstellung eines Aequatorsterns im Meri-

diankreise. Durch ein Prisma wurde die Bewegung der Licht-

scheiben vertikal gemacht und abwechslend von oben nach unten

und von unten nach oben gerichtet. Die Antritte folgten in 9 Sec.

auf einander. Jedes Resultat ist das Mittel aus 10 Bestimmungen.

1867.

N. M. K. v. H. P. J. K. F. K.

v. ob.
i

v. unt. v. ob. v. unt. v. ob.
j

v. unt. v. ob. v. unt.

Marzl3
// 14

2' 15
H 16

"
// 18

-0.05
—0.04
—0.02
—0.04
—0.05

s

—0.04
—0.05
—0.03
—0.04
—0.06

-o!o8
—0.06
—0 06
—0.07
—0 08

—0.05
—0.05
—0.09
—0.08
—0.05

—
S

05
—003
-0.03
—0.02
-0.03

—0.04
—0.03
—0.02
—0.03
—0.03

—0X)6

—007
—0.05
-0.08
-0.07

—0\0b

—0.07
—0.06
-0.06
—0.06

Mittel —0.040 —0.044 —0.070 —0.064 —0.032 —0.030 —0.066 —0.066

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. 2>le REEKS. DEEL II. 10
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Obschon jedesmal nur 10 Antritte beobachtet wurden, geht

es aus dies<m Resultaten deutlich hervor, dass die von Herrn

Prof. von littrow angeführte Aenderlichkeit des persöiilichen

Eehlers für die Beobachter in Leiden durchaus nicht besteht,

und selbst nicht bei einer so schnellen scheinbaren Bewegung,

als die eines Aequatorsterns, bei einer 20 0-maligen Vergrösse-

rung. Vergleicht man die letzten Resultate mit den früher an-

geführten, so zeigt es sich, dass unsere persönlichen Fehler

keinen bemerkbaren Aenderungen unterliegen, als die scheinbare

Bewegung des Gestirns von horizontal zu vertikal übergeht. Es

ist merkwürdig, dass wir allen, unter allen Umstanden, die

Taste ein wenig zu spat anschlagen.

Leiden, 27 Marz 1867.

¥. KAISER.
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ENKELE OPMERKINGEN

ALLOTROPIE EN ISOMERIE.

DOOR DEN HEER

P. J. VAN KERCKHOFF.

§ 1.

Voor de meeste enkelvoudige stoffen is men genoodzaakt aan

te nemen, dat de scheikundige molecule uit twee of meer ato-

men bestaat. Die atomen onderling verbonden zijnde, moeten

dus of hunne geheele verbindingswaarde of een gedeelte er van

tegen elkander hebben uitgewisseld, zoodat de gevormde mole-

cule óf geene verbindingswaarde meer disponibel heeft (zoolang

zij zich namelijk niet in atomen splitst) óf eene waarde die,

geringer is dan de som van de verbindingswaarden der atomen,

in welk geval zij als radicaal kan optreden.

Bij univalente (monatomische of monohydrische) elementen

kan de molecule uit niet meer dan twee atomen bestaan, maar

voor multivalente elementen bestaat de mogelijkheid, dat meer-

dere atomen tot een molecule vereenigd zijn. Daarbij valt dan

op te merken, dat atomen van oneven valentie nooit anders

dan met een even getal de molecule za menstellen zoo als b. v.

phosphorus en arsenicum, terwijl atomen van eene even valentie

ook met een oneven aantal in de molecule aanwezig kunueu

zijn, b. v. zwavel en zuurstof. — Keeds vroeger is door odling

met waarschijnlijkheid betoogd, dat de molecule ozon uit drie

atomen zuurstof bestaat, terwijl de gewone zuurstof uit sleclits

twee atomen gevormd is. De proeven van soret en anderen

YER.SL. EN MEDEl). AFD. NATICRK.. 2<le REEKS. OEül- II. 17



( 238
)

hebben die zienswijze bevestigd. De verklaring die men van

de aanwezigheid van b. v. drie atomen in één molecule geeft

is dan deze: dat het eerste en het tweede atoom onderling

door ééne valentie van elk met elkaar verbonden zijn, en dat

de in elk dier atomen nog overblijvende valentie met de beide

valenties van het derde atoom de verbinding met dit laatste

teweegbrengen

.

In deze beschouwingen, die evenwel, om voor een bepaald

element aanneembaar te zijn, door de feiten behooren te wor-

den gerugsteund, vindt men aanleiding tot de verklaring der

allotropische toestanden van de multivalente elementen. Bij de

univalente elementen kan natuurlijk van slechts één groepering

van atomen, namelijk van twee atomen sprake zijn. — Bij deze

zal dus de oorzaak der allotropie in. iets anders gezocht moeten

worden, welligt in het reeds bij gewone temperatuur uiteen-

vallen van de molecule, iets wat voor alle elementen op zeer

hooge temperatuur niet onwaarschijnlijk is.

Voor het oogenblik wensch ik alleen de aandacht te vestigen

op de wijzen waarop de koolstof-atomen met elkaar vereenigd

kunnen zijn, en in de eerste plaats op het verband dat tusscheu

deze groepering en de allotropische toestauden van genoemd

element gevonden wordt.

De koolstof maakt, even als borium en kiezel, eene uitzon-

dering op de wet van dulong en petit, dat het product van

atoomgewigt en soortelijke warmte voor de vaste en vloeibare

elementen constant is en gemiddeld gelijk aan 6.4. Vermenig-

vuldigt men namelijk het atoomgewigt van de koolstof (zoo als

dat uit zijne verbindingen met andere elementen wordt afgeleid)

met de soortelijke warmte van een zijner drie allotropische

toestanden, dan verkrijgt men getallen die van het cijfer 0,4

belangrijk verschillen.

soortelijke

warmte.

amorphe koolstof 0/2608

graphiet 0.2000

diamant 0.147

Zijn er nu twee atomen koolstof met elkaar tot een geheel

atoom-

gewigt.

12 3.1296

12 2.400

12 1.764
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verbonden dat zelfstandig als molecule optreedt, dan verkrijgt

men tot moleculair gewigt 2 X 12 = 24. Geschiedt datzelfde

met drie primitive atomen, dan wordt het moleculair gewigt

3 X 12 = 36, en met vier atomen 4 X 12 = 48. - De

wet van dülong en petit geldt echter niet voor moleculair-ge -

wigten maar voor atoomgewigten. Intusschen merkt men op,

dat deze beide soms zamenvallen, zoo als b. v. voor kwik,

cadmium en zink.

Neemt men nu aan dat elke der groepen -G 2 -G 3
en -G

4

een geheel vormt dat in verbindingen kan intreden of er uit

kan gaan, en dat dan als een atoom beschouwd mag worden,

dan zullen die groepen zoowel de atomen der drie allotropische

toestanden van de geïsoleerde koolstof als de moleculen er van

voorstellen. Dat deze hypothese niet al te gewaagd is, blijkt

uit de analogie met andere elementen. In de ijzeroxyde-verbin-

dingen treedt het dubbelatoom ïe
2

als een geheel en als

kleinste hoeveelheid in en uit met de waarde 2 X 56 =-112;

hetzelfde neemt men waar voor de atoomgroepen Al 2 , -Gr.^ enz.

Er is dus geen bezwaar om aan te nemen, dat eene groep

•0
2
= 24 of zelfs -€r

3
en -G.^ als één geheel in sommige ver-

bindingen in- of uittreedt, b. v. bij -6
2
H 6 en €r 2 Cl 6 ,

— (^at

is met andere woorden dat die groepen als atomen fungeren.

Men verkrijgt dan het volgende overzigt

:

soortelijke atoom-

warmte. gewigt.

amorphe koolstof 0.2608 24 6.26

graphiet 0.200 36 7.20

diamant 0.147 48 7.05

De drie allotropische toestanden der koolstof naderen nu de

wet van dulong en petit, ja zelfs vallen zij daarbinnen, want

afwijkingen van het gemiddelde cijfer 6.4, zoo als die hier voor-

komen, vindt men ook bij vele andere elementen; zij zijn toe

te schrijven aan de moeijelijkheid om, vooral voor zulke stoften

als de onderhavige, de soortelijke warmte met groote naauw-

keurigheid te bepalen. Buitendien is het niet onwaarschijnlijk

dat de gebruikte stoffen niet geheel zuiver waren, dat b. v.

17 •
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graphiet nog met amorphe koolstof gemengd was, of dat deze

laatste reeds eenig graphiet bevatte.

Berekent men, welk het cijfer der soortelijke warmte zou

moeten zijn, indien onze hypothese waar is, dan vindt men voor

het gemiddeld product 6.4 :

voor amorphe koolstof 0.266,

v graphiet 0.178,

// diamant 0.133;

welke cijfers binnen de grenzen der gevondene liggen. Immers

de getallen voor de soortelijke warmte, door onderscheiden

waarnemers opgegeven, loopen nog al uiteen. Zoo heeft men

gevonden

:

voor amorphe voor voor

koolstof. graphiet. diamant.

0.2415, 0.166, 0.1168,

0.2608, 0.174, 0.1469.

0.185,

0.197,

0.202,

0.204,

§ 2.

Het is eene bekende zaak dat bij multivalente elemeuteu de

onderlinge vereeniging der atomen zoodanig plaats kan grijpen, dat

zij eikaars valenties niet geheel opheffen, maar dat de vereenigde

atomen gezamentlijk als een radicaal van eene bepaalde valen-

tie fungeren. Twee atomen ijzer b. v. of chroom, die elk qua-

drivalent zijn, kunnen gezamentlijk als sexvalent radicaal op-

treden, wanneer zij onderling door eene valentie van elk ge-

bonden zijn. Vooral bij de koolslof treffen wij een rijkdom

van verbindingen aan, in welke de atomen van dat element

telkens door eene valentie van elk onderling zamenhangen.

Maar bij de koolstof doet zich ook hot geval voor (hetgeen

voor andere elementen nog niet met zekerheid is aangewezen)

dat twee atomen met meerdere valenties aan elkander verbon-

den zijn. Uit hei bestaan der verbinding "€
2
H 6 besluit men
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dat de beide q n ad ri valente atomen koolstof elk met eene valentie

zamenhangen, zoodat de zes overige dienen tot binding der zes

waterstofbomen Zoo kan het ethyleen ^
2
H

4
beschouwd worden

als te bestaan uit twee koolstof-atomen, elk door twee valenties

met het andere zamenhangende, zoodat er niet meer dan vier

valenties tot binding der vier waterstofatomen overblijven, en

het acetyleen -G
2
H

2
is dan eene verbinding, in welke elk der

beide koolstofatomen door drie valenties met het andere zamen-

hangt, en van de acht valenties dus slechts twee tot binding

van waterstof overblijven.

Zonder in vele bijzonderheden te treden of voorbeelden aan

te halen van de groepering der koolstof-atomen, acht ik het niet

ongepast te doen opmerken, dat er vier hoofdgevallen mogelijk

zijn, volgens welke die atomen met elkaar verbonden kunnen zijn.

Het eerste geval is datgene, bij hetwelk de koolstof-atomen

alle onderling verbonden zijn door ééne valentie van elk der

atomen. Wanneer men, zoo als wei meer gebruikelijk, de va-

lenties van elk atoom door horizontale streepjes aanduidt, die,

door eene d warsstreepje verbonden, het atoom graphisch voor-

stellen, dan verkrijgt men voor het eerste geval de volgende

graphische voorstellingen :

voor één atoom -G [E quadrivalent,

ff
twee atomen ^q sexvalent,

n drie atomen 3 octovalent,

u vier atomen p^ decivalent,

enz., 3

en voor de algemeene uitdrukking der valentie (atomiciteit of

hydriciteit) der groepen koolstof, de bekende formule

i = 4w~2 (»— 1) = 2 (» + 1),

waarin A de valentie der koolstofgroep en n het aantal kool-

stof-atomen voorstelt.

In het tweede geval zijn de koolstof-atomen zoodanig met



( -ZW
)

elkaar verbonden, dat elk toetredend atoom door twee valenties

aan de andere gehecht is. De graphische voorstelling wordt dan

voor <éen atoom [E quadrivalent,

f/
twee atomen bq id.,

// drie atomen £=E| id.,

enz. — en de valentie wordt uitgedrukt door

A = 4? n — 4 (n— 1) -— 4.

In het' derde geval zijn de beide eerste atomen elk door drie

valenties met elkander verbonden; datzelfde kan vooreen derde

en vierde atoom het geval zijn, maar van het tweede en derde

atoom blijft ter onderlinge vereeniging slechts éene valentie be-

schikbaar. Als dus het getal atomen een even is, dan zal de

valentie van het geheele complex twee bedragen ; als het oneven

is, daarentegen vier. Dit wordt aangeduid door de formule

A == 2 + [1 — (- 1)»]

en kan graphisch worden voorgesteld aldus

:

voor één atoom [E quadrivalent,

// twee atomen E 3 bivalent,

,/ drie atomen £d quadrivalent,

// vier atomen r-p bivalent, enz.

De aaneenvoeging der koolstof-atomen is eindelijk ten vierde

zoodanig dat zij een gesloten geheel of molecule vormen. Zulk
een molecule kan dan mogelijk uit twee of meer atomen be-

staan. De volgende figuren stellen dit graphisch voor:

voor twee atomen

// drie atomen

// vier atomen
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Gaat ineii de eigenschappen na der koolstof- verbindingen en

in het bijzonder der koolwaterstoffen, dan is het in het oog

loopend, dat diegene, in welke de atomen met het geringst aan-

tal valenties aan elkaar gebonden zijn, bij hooge temperaturen

producten leveren, in welke die koolstof-atomen door een steeds

grooter wordend aantal valenties vereenigd ziju. Stijgt de tem-

peratuur zeer hoog, dan schijnt er vrije koolstof te ontstaan,

dat is een molecule, waarin de koolstof-atomen door hunne ge-

heele valentie onderling vereenigd zijn. — Zoo kan men van

•G
2 H 6

(ethylhydruur) in -G 2 H 4
(ethyleen), in -G

2
H

2
(acety-

leen) en in vrije koolstof overgaan.

Omgekeerd worden door scheikundige werking van andere

stoffen, soms reeds bij gewone temperatuur, de koolstof- atomen

losser in hunne onderlinge verbinding, terwijl de daardoor vrij

wordende valenties door die van andere elementen worden op-

gewogen. — Uit vrije koolstof en waterstof verkrijgt men ace-

tyleen, eene werking die misschien graphisch als volgt kan

worden voorgesteld

:

^ § en — — geven E 3
koolstof waterstof acetyleen.

Dit laatste kan worden tot È q ethyleen, uit hetwelk weer

~q ethylhydruur kan worden voortgebragt.

Naar het mij voorkomt mag in deze min of meer innige

verbinding der koolstof-atomen, de grond van vele isomerieën

gezocht worden. Zijn (om eene figuurlijke uitdrukking aan de

graphische voorstelling te ontleenen) de koolstofatomen ten op-

zigte van elkaar verschuifbaar, zoo ligt de verklaring voor de

hand van de ongelijke valentie van radicalen, die gelijke za-

menstelling bezitten, en tevens die van den overgang van het

eene in het andere — Allyl b. v. -G^ H
5 ,

graphisch -3 is

univalent; glyceryl daarentegen, insgelijks ^
3
H

5 ,
graphisch -E]

is trivalent. Maar zelfs bij gelijke zamenstelling en gelijke va-

lentie kan er door verschil in combinatie tusschen de koolstof-
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atomen isomerie bestaan. Zoo kan het misschien wel gebeuren

flat de isomerie van de radicalen benzyl en cresyl, beide -G 7 H 7 ,

voortvloeit uit de groeperingen, die graphisch als volgt wor-

den voorgesteld

:

Il 1
Het ligt niet in mijne bedoeling om de zoo scherpzinnige

theorie der aromatische verbindingen, zoo als zij door kekule

is voorgesteld, te bestrijden, maar ik veroorloof mij optemerkcn

dat, wanneer de feiten zich bevestigen, volgens welke er een

koolwaterstof •G-
5
H

4
bestaat, of althans verbindingen die er van

moeten worden afgeleid (men vergelijke o. a. de onderzoekingen

van carius) dat dan de theorie, volgens welke het benzol -G 6 1I
6

eene in zich zelve gesloten keten vormt, met zulke verbindin-

gen niet wel in overeenstemming is te brengen Ik acht het

niet onmogelijk dat het benzol de tweede term eener homologe

reeks ware, waarvan de eerste term zou zijn -G
5
H

4 , die op

tweederlei wijze gevormd zou kunnen zijn, namelijk volgens het

bovenvermelde 2de geval, dat alle koolstof-atomen onderling met

twee valenties vereenigd zijn, of volgens het besprokene 3 de

geval. Dan zou de mogelijkheid bestaan van isomerieën voor

de stoffen van die zamenstelling.
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CYCAS INERM18 Luur.

HAKEN RANG ALS SOORT ï£ DOEN HERWINNEN,

DOOR

€. \ J. .%. O D l> Ë N 1 N S.

De poging om Cycas inermis lour. haren rang als soort te

doen herwinnen, geschiedt naar aanleiding daarvan, dat de

Hoogleeraar miquel. een dergenen, welke zich het meest met

de studie der Cycadaceeën hebben bezig gehouden, in zijne

jongste brochure over die familie (Prodromus Systematis Cyca-

dearum, Ultrajecti, 1861), onze plant dien rang ontnomen, en

haar als verscheidenheid naar Cycas revoluta thunb. heeft over-

gebracht (ibid. p. 6 en 16).

De redenen, welke den Heer miquel tot die handeling ge-

leid hebben, nadat hij vroeger {Analecta botanica indica, 1851

II, p. 28 en 29) de autonomie van C, inermis, op grond van

liet onderzoek eener bloeiende vrouwelijke plant in den Am-



(
S4«

)

sterdamschei] hortus, in kernachtigen stijl verdedigd had *),

leert men uit deze regelen kennen, welke wij uit zijn Prodro-

mus (p. 16) overnemen:

,/ Cycas revoluta var. |9. inermis = C. inermis lour. Cochinch.

II, p 776, excl. syn. — Miq. Tijdschr. v. wis- en natuurk.

Wet. I, p. 103; Epicr. p. 285; Analecta bot. Ind. II, p. 28,

tab. III, IV (iu Act. Inst. reg. Scient. Neerl. 3 a Serie?, vol.

II). — Forma insignis, petiolis inermibus, foliolis latioribus,

sed in caldariis temperatioribus ad normalein C. revolutam ten-

dens. In novellis plantis petioli omnino spinosi, speciei ge-

nuiuae ad instar/'

Het blijkt uit deze aanhaling, waarin geene melding gemaakt

wordt van de carpophylla en de eieren van C. inermis, eu

waarin dan ook de gronden niet ontzenuwd worden, welke de

Hr. miquel vroeger [Analecta 1. c.) uit de eigenschappen dier

organen geput had om C. inermis als soort van C'. revoluta af

te scheiden, dat de geleerde Schrijver, bij het samenstellen

van zijn Prodromus, een overwegend gewicht hechtte aan het

feit, dat C. inermis in onze Palmenkassen gedoomde bladstelen

erlangt; in elk geval, dat hij deze eigenschap belangrijker achtte

dan de eigenaardigheden, welke hem vroeger het onderzoek der

carpophylla en ovula van C. inermis had opgeleverd.

*) Op de aangegeven bladzijden der Analecta lezen wij het volgende

:

» Cycadem in Flora Cochinchine?isi descriptam, frondibus inermibus insoli-

tam et ab auctoribus in dubiurn vocataui, revera tarnen existere, viva stirps,

e Regno Sinensi oriunda, ex Horto Bogoriensi in Amstelaedamensem illata,

ad amussin demonstrat. Sterilis hujus aduinbrationem proposui in Diario

Trim. Class. Inst. nostri [Tijdschrift voor wis- en natuurkundige Wetenschap-

pen) Tom. I, 103, sqq. Multis numeris cum C. revoluta congruere neminem
t'ugiat. Verumtamen potiori jure species jam uunc dicitur quam forma O. re-

volutae sab coelo calidiore nata quemadmodum olim in Epicrisi Syst. Cycad.

suspicabar (conf. Biar. laud., Tom. II, 285).

A. 1849 m. Augusti flores femineos erFormare coepit, postquam praecedenti

hyeme novam frondium coronam protulisset. Sperabam dubia de hac specie

nunc solvi posse. Accurate igitur carpophylla haec observavi et cum iis C.

revolutae comparavi; nunc vidi teneriora esse, elegantiora, pallidiore tomento

tecta, laminis sterilis segmenta magis.horizontalia, ovula pleraque opposita nee

peracta inflorescentia ad tantum volumen tumentia, quibus notis et frondium

characteribus constantibus specificum discrimen vehementer jam comprobatuin

esse, aequi judices facile consentiant. — Rob. brüwn. qui praeterlapsa aestate

per aliquot dies apud nos versabatur, plus semel attenta mente hanc arboreiu

contemplatus est et non solum in frondium sed in carpophyllorum etiam con-

formatione discrimen agnovit."
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Houdt men nu in het oog, dat 6'. inermis haar naam, haar

door loureiro gegeven, juist aan den ongewapenden toestand

harer bladstelen te danken heeft; verder, dat de Heer miqukl

reeds vroeger \Epicr. Syst. Cycad. in Tijdschr. v. wis. en nat.

Wet. II, p. 285) — evenwel toen hij nog nooit een bloeiend

exemplaar dier plant gezien had — niet wars was van het denk-

beeld, dat uitwendige omstandigheden op het al of niet voor
t

den dag komen van stekels aan de bladstelen van C. inermis

invloed konden uitoefenen; eindelijk, dat er tusschen uiet

bloeiende exemplaren van 6'. inermis en C. revoluta eene groote

gelijkenis bestaat; dan kan het ons niet verwonderen, dat, toen

de geleerde S. eenmaal had waargenomen (zooals wij zelven ook

in de gelegenheid geweest zijn te doen), dat de bladstelen van

een zelfde exemplaar van 6'. inermis, op verschillende tijden en

onder verschillende omstandigheden uit een knop voortgesproten,

nu eens gewapend, en dan weder ongewapend kunnen wezen,

hij tot het besluit kwam, C. inermis eens vooral als eene ver-

scheidenheid van C. revoluta te beschouwen; maar wij voegen

er dan ook in éénen adem bij, dat de eieren van C. inermis,

welke hem de stof voor zijne aanteekeningen over deze plant

in zijne Analecta gegeven hebben, niet volwassen kunnen ge-

weest zijn — wat dan ook door de plaat, aan die aanteeke-

ningen toegevoegd, bevestigd wordt — of dat den S. de ge-

legenheid ontbroken moet hebben om de rijpe eieren van C,

inermis met die van C. revoluta te vergelijken. Ware dit het

geval geweest, dan twijfelen wij er niet aan, of de Heer miquel

zou zijn gevoelen, in de Analecta voorgestaan, en dat zoo zeer

pleitte ten voordeele der autonomie van C. inermis, nimmer

hebben opgegeven, en in zijn laatste geschrift niet teruggekeerd

zijn tot eene meening, door hem, bij het begin zijner studie

der Cycadaceeën, blootgelegd.

Het is nu juist ten gevolge van het voorrecht, ons ten deel

gevallen, de eieren én van O. inennis (in 1861), én van C.

revoluta (in 1866) in den Amsterdamschen hortus zich tot

rijp wordens te hebben zien ontwikkelen, dat wij ons geroe-

pen achten, nog eenmaal den handschoen voor C. inermis op

te nemen, en thans, zoo wij meenen op onwederleg bare gron-

den, te bewijzen, dat die plant geene verscheidenheid vaa
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C. revoluta wezen kan; dat hare zelfstandigheid als soort

boven alle bedenking verheven is, en dat loureiro in zijn

volle recht was, toen hij haar, in zijne Flora Cochincki-

nensis, eene afzonderlijke, harer waardige, plaats onder de Cy-

cadaceeën van zijn tijd aanwees. En wij doen zulks met te

meer voldoening, omdat er wellicht geene plant bestaat, wier

lotgevallen, als schakel in den keten van het geschapene, be-

langrijker wisselingen heeft ondervonden.

Reeds in zijn eerste geschrift over C. inermis (Tijds. v. wis-

cn natuurt Wet. I, p. 103, a°. 1848) verklaarde de Heer

miquel, verheugd te zijn, dat hij in staat was, die plant, na-

dat haar bestaan gedurende 57 jaren betwijfeld was geworden

(loureiro's Flora Cochinchinensis zag in 1790 te Lissabon

het licht}, in hare volle rechten te kunnen herstellen, en eene

dwaling goed te maken, door anderen, en ook door hemzelven,

in zijne Monographia Cycadearum (ao. 1842) begaan, door haar

met C. revoluta te vereenzelvigen. Met nog meer aandrang

werd, door den zelfden geleerde, de autonomie van C. inermis

verdedigd in zijne Analecta botanica indica (a°. 1852); maar

nu ook heeft onze plant het toppunt harer glorie bereikt, en

vinden wij haar in den Prodromus Systematis Cycadearum van

den Heer miquel, in 1861 uitgegeven, tot haar vorigen toe-

stand teruggebracht, d. w. z. opnieuw onder de twijfelachtige

planten geplaatst, en daardoor nog eenmaal aan de vergetelheid

prijs gegeven.

Daar wij nu met deze laatste lotwisseling van C. inermis

geene vrede kunnen hebben, en het van belang achten, dat in

de betrekkelijk weinig uitgebreide familie der Cycadaceeën geene

soort, zonder deugdelijke redenen, worde opgeheven of verloren

ga, zoo hebben wij niet geschroomd, onze waarnemingen open-

baar te maken, en ze op te helderen door een paar platen, op-

dat de bedoeling van het geschrevene te beter begrepen, en

het contrast tusschen G. revoluta en C. inermis.. beter nog dan

door woorden, door de teekenstift worde teruggegeven.

In het jaar 1860 bloeide in den Amsterdamschen hortus,

voor de tweede maal, de zelfde stam van Cycas inermis, die

den Heer miquel de bouwstoffen voor zijne onderscheiden ge-

schriften over die plant geleverd en in staat had gesteld, daar-
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van, in zijne Analecta, eenige carpophylla met zeer kleine

eieren af te beelden. Gelukkiger dan mijn voorganger, zag ik

.de ovula van het tweede schot voor het grootst gedeelte in

wasdom toenemen, en eindelijk rood en rijp worden, zoodat zij

de minste aanraking niet konden verduren zonder af te vallen.

tk liet nu eene teekening van een eidragend carpophylluni

vervaardigen, en gaf die, met bijbehoorenden text in het licht

in de Flore des Jardins van ons overleden medelid de vriese

(Deel V, afl. 9, a\ 1861). Toen reeds achtte ik het eene uit-

gemaakte zaak, dat Gycas inermis eene zelfstandige soort was,

en het verbaasde mij daarom niet weinig, juist toen ik mijn

manuscript naar de redactie van de Flore des Jardins zou af-

zenden, in den kort te voren uitgegeven Prodromus van den

Heer miquel te ontwaren, dat hij van zijne vroegere, geheel

met de mijne strookendej meening aangaande de soortelijke

waarde van G. inermis teruggekomen, en onze plant als ver-

scheidenheid onder C'. revoluta had ingedeeld. Ik bleef dan

ook in de beknopte, aan mijne afbeelding toegevoegde, ophel-

dering den naam van C. inermis gebruiken (onder de plaat

staat, door eene vergissing van den lithograaf, Cycas revoluta

lour.), en vergenoegde mij voorloopig, met, aan het einde van

mijn opstel, te wijzen op de belangrijke verandering, welke de

waarde onzer plant in de schatting van den auteur van den

Prodromus ondergaan had.

De reden, waarom ik mijne bezwaren tegen de degradatie

van C. inermis niet reeds dadelijk heb ingebracht bij de eerste

gelegenheid, welke zich daartoe aanbood, was vooreerst gelegen

in de weinige ruimte, waarover ik in het hierboven genoemde

tijdschrift te beschikken had, maar ten tweede en hoofdzakelijk

in de begeerte om, voor ik daartoe overging, de rijpe eieren

van <". revoluta in natura te leeren kennen. De hoop, daartoe

eenmaal in staat te zullen worden gesteld, en die mij werd in-

gegeven door de aanwezigheid van zeer bejaarde stammen dier

soort in den hortus alhier, kreeg hare vervulling in het afge-

loopen najaar; en zoo ben ik dan op het oogenblik zoo goed

mogelijk toegerust met de gegevens, die ik meende noodig te

hebben, om C. inermis voor immer hare soortelijke waarde te

hergeven.
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Ik begin met te doen opmerken, dat er, in de eerste plaats,

tnsschen de eieren van C. revolnta en C. inermis een zeer groot

verschil in vorm bestaat; een verschil, niet alleen bij groote

(PI. 1 en 2), maar ook bij kleine eieren (PI 3 a en b) op

te merken, ook al hebben zij nog niet eenmaal de lengte

van 1 centim. bereikt. Het bestaat daarin, dat de ovula van

C. revolnta^ van hunne vroegste jeugd, naar boven zeer breed,

die van C. inermis, omgekeerd, zeer spits toeloopen; en, op

meer gevorderden leeftijd, dat eerstgenoemden van voren naar

achteren (d. i. in de richting van de loodlijn, getrokken op

liet vooreinde van het carpophyllum) zeer sterk, laatstgenoem-

den slechts zeer weinig zijn afgeplat; en verder, dat ^Qne,

in rijpen staat eene, door eene diepe vore in twee stompe

lobben verdeelden, deze altijd nog een spitsen top vertoonen.

Over het geheel zijn dan ook de rijpe eieren van O. inermis-

veel meer rolrond dan die van C. revolnta, en maken gene

op ons den indruk van ovale, deze daarentegen van om-

gekeerd-eironde voorwerpen met een stomp-tweelobbigen top.

Hiermede in overeenstemming, zijn de eieren van C. inermis,

op eene horizontale doorsnede halverhoogte, hoekig-cirkelrond,

die van C. revolnta langwerpig-vierkant (PI. 3 m en 1 ).

Het is er verre van af, dat, hetgeen wij hier mededeelen,

niet reeds vroeger bekend zou zijn geweest. Integendeel.; waar

wij ook eene beschrijving van C. revolnta opslaan, overal vin-

den wij van // ovula obcordata''
, gewag gemaakt ; en, wat C.

inermis aangaat, zoo noemde reeds loureiro hare eieren ,/ ger-

mina ovata" of ,/drupae ovatae," en werden die zelfde organen

ook door den Heer miquel nooit anders dan met den naam

van // ovula ovoidea" bestempeld. Maar aan den anderen kant

is het niet twijfelachtig, dat men, zoowel vroeger als later, aan

dat verschil in vorm der eieren geen gewicht genoeg heeft toe-

gekend, of liever, dat men, door den soortelijken naam van C.

inermis verleid, om, ook op het voetspoor van loureiro, zijne

aandacht het allereerst aan het al of niet gedoomde der blad-

stelen te schenken, den zeer duidelijk sprekenden term over

het hoofd heeft gezien, dien laatstgenoemde Schrijver reeds ge-

bruikte om het onderscheid tusschen de eieren van C. inermis

en C. revolnta aan te «even.
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Wij bevestigen dus, dat er inderdaad een zeer in het oog-

loopend verschil in den vorm tusschen de eieren der genoemde

soorten van Cycas bestaat; en wij doen dit met te meer nadruk,

omdat de kenmerken, aan de ovula der planten ontleend, ten

allen tijde als zeer belangrijk gegolden hebben, en, althans bij

eeue beoordeeling uit een systematisch oogpunt, veel meer ge-

wicht in de schaal behooren te leggen dan de eigenschappen

van den bladsteel.

Met den gesleufden tweelobbigen top der eieren van C. re-

voluta staat een ander, zeer opmerkelijk, verschijnsel in ver-

band, dat bij C. inermis niet wordt opgemerkt. Wij bedoelen:

dat het micropyle-buisje bij gene slechts gedurende het eerste

en laatste ontwikkelings-tijdperk der eieren zichtbaar is, doch

tusschen die beide uitersten zoodanig tusschen de uitpuilende

lobben aan den top is weggedoken, dat men wanen zou dat het

ontbrak. (PI. 3, d, e, f.). Door de bijna volledige afwezig-

heid dier lobben in het begin ; het rechtstandig uitgroeien daar-

van in een volgend stadium, en het uiteenwijken daarvan ten

tijde dat de eieren hunne rijpheid te gemoet gaan, wordt dit

verschijnsel ten volle verklaard. Bij C. inermis daarentegen

is en blijft het micropyle-buisje zichtbaar van het begin tot

het einde, en neemt het altijd de hoogste plaats in.

Indien men nu, bij een geheel rijp ei van C. revoluta mei

divergeerende lobben, het micropyle-buisje met aandacht be-

schouwt, dan ontdekt men, dat het door eene verheven plooi

gedragen wordt, die de breedste zijden van het ei met elkander

verbindt, en waarvan vroeger niet het minst was waar te nemen.

Hij C. inermis is van deze plooi niets te bespeuren.

Ontdoet men nu de eieren van beide soorten van Cycas van

hun vleezig rood overtreksel, dat stuit men op eene houtige

dop, die ook al weder kenmerkend voor beide planten ver-

schilt. Wij bedoelen hiermede niet zoo zeer, dat de algemeene

vorm dier dop bij C. revoluta meer naar het omgekeerd-

hartvormige (PI. 3, i), bij C. inermis meer naar het ovale

overhelt (PI. 3, g), zooals dit zich al licht uit den vorm

der ongeschonden eieren laat afleiden; maar meer in het bij-

zonder,, dat die dop bij C. revoluta, tusschen de uitpuilende

plaatsen aan het voorste uiteinde, eene verheven kam vertoont,
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in loop overeenstemmend met de plooi in het vleezige hulsel,

terwijl van zulk eene verhevenheid bij O. inermis geen spoor is

waar te nemen; en verder dat, aan de beide smalle zijden dier

dop, bij eerstgenoemde soort telkens niet meer dan twee, zeer re-

gelmatig geplaatste (PI 3, k), bij laatstgenoemde daarentegen

een ongelijk, doch altijd grooter aantal, onregelmatig geplaatste

groeven voorkomen (PI. 3, h), die, van boven naar onder zich

uitstrekkend, gemakkelijk als de indrukselen van vaatbundels

herkend worden.

Geheel in overeenstemming met deze bijzonderheid, ontdekt

men dan ook, dat, wel is waar, zoowel bij C revoluta als bij

G> inermis, telkens drie vaatbundels uit den steel van het car-

pophyllum het ei binnendringen, en dat daarvan de middelste

de houtige dop doorboort, terwijl de twee zijdelingsche langs

de beide smalle zijden van het ei in bet vleezige hulsel naar

boven stijgen; maar dan ook tevens, dat elk dezer laatsten

zich bij C. revoluta in niet meer dan twee armen splitst, welke

aanvankelijk divergeeren, doch later weder ineenvloeien ; tem ijl

bij C. inermis een veel aanzienlijker getal takken, te samen

somwijlen tien in getal, doch over de beide smalle zijden on-

gelijkmatig verspreid, zich uit de beide hoofdstammen ontwik-

kelen.

De grootte der eieren vond ik voor beide soorten als volgt

:

lengte. breedte,

bij C. inermis ... 3 tot 4 cent. 2 tot 2,5 cent.

bij C. revoluta. . . 3,5 tot 4 cent. 2,7 tot 3 cent.

Ten opzichte van de kleur der ovula, is het ons voorgeko-

men, dat die bij 6'. inermis veel meer tot het oranje, bij C.

revoluta omgekeerd tot het vermiljoen overhelt, altijd onder

dien verstande, dat de temperende invloed van het dons niet

mede in rekening gebracht worde.

Eindelijk dient nog te worden vermeld, dat ik, evenals de

Heer miquel, de slippen der carpophylla bij C. inermis altijd

voor liet grootst gedeelte horizontaal zag uitstaan, terwijl zij

bij C. revoluta steeds meer naar boven gericht waren en dus

met de as, welke haar tot steun verstrekte, een scherpen hoek

vormden. Buitendien vond ik die slippen bij eerstgenoemde
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soort altijd ongewapend, of althans hare spitse uiteinden altijd

onder het mollige dons verscholen, 'twelk de carpophylla ge-

heel overtrekt; bij laatstgenoemde altijd in fijne, onbehaarde

stekels uitloopen. Ook waren de slippen der carpophylla bij

C. inermis wat korter en dikker, bij C. revoluta wat slanker

en dunner, en kwam mij het dons bij gene wat donkerder van

tint voor dan bij deze.

Overwegen wij nu al het voorgaande, dan is het, dunkt ons,

niet twijfelachtig, dat C. inermis en C. revoluta geene twee va-

riëteiten der zelfde soort, maar twee verschillende soorten moe-

ten wezen. Er is in het belangrijkst orgaan dier beide plan-

ten — het ei — een allerbelangrijkst onderscheid in den vorm,

en een zeer in het oog loopend verschil van anatomischen aard,

uitgedrukt in den loop en de vertakking der vaatbundels, bin-

nen het vleezige hulsel; er is ook verschil iu ontwikkeling bij

de beide soorten van eieren, waaronder wij verstaan, dat de

eenen (die van C. inermis) met den ouderdom eenvoudig in

uitgebreidheid toenemen, de anderen (die van 0. revoluta) daaren-

boven telkens van vorm veranderen; en nu, meenen wij, is het

niet noodig, nog daarenboven op het verschil in de eigenschappen

der carpophylla te wijzen, om ons verzekerd te houden, dat de

stelling, tot welker verdediging wij zijn opgetreden, door elk

onbevooroordeeld deskundige zal worden beaamd.

De vraag, of men C. inermis (met gedoomde bladstelen) en

C. revoluia, in niet bloeienden staat, uit elkander zou kunnen

kennen, zou ik, maar ook enkel met het oog op de exem-

plaren, thans van beide soorten in onzen Hortus aanwezig, toe-

stemmend durven beantwoorden, om reden de bladen bij gene

langer zijn dan bij deze, en daarenboven veel meer naar bui-

ten zijn teruggebogen. Ook zijn de blaadjes (foliola) van

C. inermis zonder twijfel breeder (6L millim.) dan die van C.

revoluta (5 millim.).

De differentiële diagnose van O. revoluta en G. inermis zou,

wat de eieren en carpophylla betreft, als volgt kunnen worden

weergegeven :

VERSL. EN MEDED. AFD. NATCURK. 2de REEKS. DEEL 11. 1JJ
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Cycas revoluta Tlvub.

Ovula primitus suborbicularia,

planiuscula, tubulo micropylifero

libero (non occluso) ; mox ovata

vel ovalia, magis tumentia, lateri-

bus externo (a rhachide remoto) et

interno (rhachidi proximo) angus-

tioribus convexis, antico et postico

latioribus planioribus, juxta lineam

medianam verticalem impressis,

apice obtuse-biloba, lobis contiguis,

sulco tantum separatis, tubulum

micropyliferum superantibus eum-

que occultantibus ; denique utpluri-

mum late-obovata, ubique convexa,

semper tarnen a dorso compressa,

media altitudine horizontaliter per-

scissa forma oblongo-quadrangulari

gaudentia, apice obtuse-biloba, lo-

bis divergentibus ideoque spatium

foveolarem intermedium monstran-

tibus, plica auctum transversali

triangulari, cujus apici tubulus in-

sidet micropyliferus.

Integumentum internum ligno-

sum late-obcordatum, deorsum acu-

minatum, sursum obiter obtuse bi-

lobum, lobis fovea superfieiali

separatis, in cujus fundo conspi-

citur crista striaeformis, decursu

suo plicam integumenti carnosi

imitans; faciebus antica et postica

latioribus valde convexis, externa

et interna vero angustioribus, sul-

cis 2 superficialibus curvatis, medio

a se invicem distantibus, extremi-

tatibus suis utrinque confluentibus

cxaratis.

Integumentum exterius carno-

sum, per mediam ovuli altitudinem

horizontaliter perscissum, 4 mon-

strat fasciculos vasorum, per paria

Cycas inermis Lour.

Ovula primitus et per totum vi-

tae decursum ovalia, matura tan-

tum parte sua dimidia superiore

parum latiora, apice semper acuta,

elobata, tubulo micropylifero sem-

per libero, numquam occulto, ab

antico ad posterum paulio tantum

compressa, unde per mediam alti-

tudinem horizontaliter perscissa

figuram monstrant fere orbicula-

rem p. m. angulosam.

Integumeutum internum ligno -

sum ovale, deorsum acuminatum,

sursum acutum, ab antico ad pos-

terum paulio compressum ideoque

superficie fere tereti gaudens, facie-

bus tarnen externa et interna sul-

cis pluribus superficialibus per duas

facies inaequaliter dispersis, medio

distantibus, sursum et deorsum sibi

approximatis vel confluentibus exa-

ratis.

Integumentum exterius carno •

sum, per mediam ovuli altitudinem

horizontaliter perscissum fasciculos

vasorum plures monstrat inaequa-

liter dispersos, latera tarnen angus-

tiora occupantes, crassitudine va-

riantes, sulcarum in integumento

ligneo praesentium decursum se-

quentes.

Color ovulorum indumento suo

orbatorum luteo-aurantiacus.

Carpophyllorum laciniae inter-

mediae horizontaliter distantes, om-

nes usque ad ultimura apicem to-

mento obductae.
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sibi approximatos, latera angustiora

integumenti occupautes et sulcis

in integumento ligneo arcte ap-

plicatos.

Color ovulorum maturorum in-

dumento suo orbatorum cinnaba-

rinus.

Carpophyllorum laciniae fere om-

nes antrorsum directae, aculeo de-

nudato acutissimo terminatae.

Aan het einde dezer mededeeling, acht ik het niet overbodig

nog op eenige bijzonderheden te wijzen, welke mij het mikros-

kopisch onderzoek der jonge eieren van C, inermis en 0. revo-

htta heeft opgeleverd, nl.

:

1°. Dat deze Cycadaceeën slechts één eivlies hebben.

2°. Dat er derhalve bij die planten geen onderscheid tus-

schen een exostomium en endostomium gemaakt kan worden,

reden waarom ik hierboven ook geen dier termen, maar in plaats

daarvan het woord micropyle-buisje [tubulus micropyliferus) ge-

bruikt heb.

3\ Dat de houtige dop, die men bij volwassen eieren aan-

treft, slechts het binnenste gedeelte is van het éénige eivlies, en

dat derhalve de termen integumentum externum en intemum, die

alle Schrijvers gebruiken om het buitenste vleezige en het bin-

nenste houtige hulsel van rijpe eieren aan te duiden, geenszins

in dien zin behooren te worden opgevat, alsof de hulsels ook

werkelijk twee eivliezen vertegenwoordigden.

4°. Dat de tubulus micropyliferus bij G. inermis en G, revo-

luta niet, zooals de Heer miquel wil (Analecta, II, p. 3), tot

het integumentum internum, maar, evenals bij 6'. circinalis, tot

het integumentum externum behoort, of daarvan een onderdeel

uitmaakt.

Tot al deze gevolgtrekkingen zijn wij gekomen door het be-

schouwen van eenige doorsneden van jeugdige eieren. De best

geslaagde daarvan geven wij op PI. 3 (in het midden der bo-

venste rij) weder.

Men ziet hier duidelijk, hoe de opperhuid (o) van het ge-

18*
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heele eitje het nv'oropyle-buisje (m) binnendringt en zich eerst

vertikaal, doch later schuins naar beneden begeeft, tot aan den

voet van het kegelvormig uitsteeksel (a)> 'twelk gerekend wordt

tot de kern (k) te behooren ; dat zij zich vervolgens van dien

voet naar boven terugslaat, doch zóó, dat zij het kegelvormig

uitsteeksel nu nauwkeurig overtrekt, met uitzondering alleen

van zijn uitersten top (b). Nu is het duidelijk, dat al wat

tusschen de twee platen (o en o') eener zelfde opperhuid be-

sloten is, onmogelijk anders dan tot het zelfde, en niet tot

twee verschillende bekleedsels kan. behooren, en dat dus veran-

deringen van structuur, welke later in dat bekleedsel ontdekt

worden, nog geenszins geacht kunnen worden te pleiten voor

de aanwezigheid van twee verschillende eivliezen, van den be-

ginne af.

Verder kan de zelfde teekening strekken om aan te toonen,

dat het micropyle-buisje wel door het vleezige overtreksel (c),

maar niet door de houtige dop (d) gevormd wordt ; en einde-

lijk, dat de sponzige bruine laag (e), welke de kern onmidde-

lijk omgeeft, eveneens tot het eivlies behoort, hoewel zij met-

het grootst gedeelte der kern organisch is ineengesmolten.

VERKLARING VAN DE PLATEN

PLAAT 1.

Afbeelding van een carpophyllum met 4 rijpe, hoewel onbe-

vruchte, en 2 onrijpe eieren van Cycas inermis lour., afkomstig

van een exemplaar, 't welk in den Amsterdamschen Hortus, van

1860 op 1861, in de Palmenkas bloeide. Dit exemplaar, het

zelfde waarop alle beschrijvingen van C. inermis van den Hoog-

leeraar miqüel betrekking hebben, werd in den Amsterdamschen

Hortus ontvangen onder den naam van Cycas revoluta, en wel

van den tuin te Buitenzorg op Java, in 1846 (Miqüel, Tijd*

sc/ir. voor ivis- en natuurk. Wetensch. 1848 T, p. 104J.

PLAAT 2.

Afbeelding van een carpophyllum met 1 rijp, 3 halfrijpe en
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2 onrijpe (allen onbevruchte) eieren van Cycas revoluta thunb.,

door ruil verkregen uit de kweekerij der Heeren groenewegen

en C ., en afkomstig van West-Indië. Dit exemplaar bloeide

in den Amsterdamschen Hortus van 1866 op 1867 in de Or-

chideeën-kas.

PLAAT 3.

a. Een eitje van Cycas inermis lour., 7 mill. hoog.

b. Een d° van C. revoluta thunb., van de zelfde hoogte.

c Een rijp ei van C. inermis.

d. Een jong ei van G. revoluta.

e,f. De top van een half-rijp en volkomen rijp ei van 0. re-

voluta.

g. De houtige dop van C. inermis, van de breede zijde gezien.

h. De zelfde van de smalle zijde gezien.

L De houtige dop van C. revoluta, van de breede zijde gezien.

k. De zelfde, van de smalle zijde gezien.

I. Horizontale doorsnede van een rijp ei van C. revoluta ;

de donkere stippen vertegenwoordigen de vaatbundels.

m. Horizontale doorsnede van een rijp ei van C. inermis;

donkere stippen als voren.

Op de eerste rij in het midden vindt men (zonder letter)

de vertikale doorsnede van een eitje van Cycas inermis, 2 O-maal

vergroot.

o. Opperhuid.

o. De zelfde, het micropyle-buisje bekleedend.

c. Het vleezige overtreksel.

d. De later houtige dop.

e. De sponsachtige laag met harshoudende cellen.

k. De kern.

a. De kegelvormige top der kern.

b. De opening, welke de opperhuid overlaat, nadat zij den

kegelvormigen top der kern overtrokken heeft.

m. Het micropyle-buisje.

Amsterdam, Januari 1867.



OVER DE METEOORIJZERMASSA

DE KAAP DE GOEDE HOOP.

E. H. YttX RllIMIlALEK

Aan de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te

Haarlem werd in Januarij 1803 door den Heer j. a. de mist,

Commissaris-Generaal der Bataafsche Republiek van de Kaap

de Goede Hoop, ten geschenke gezonden eene meteoorijzermassa,

die, volgens de mededeelingen destijds door den Heer a, dan-

kelman daarover ingewonnen, in het jaar 1793 door den Heer

c. sterenberg op eene olifantsjagt gevonden was op omstreeks

300 mijlen (of uren gaans) van de Kaapstad en omtrent 5

mijlen van zee, tusschen twee kleine rivieren, genaamd Karega

en Gasoeja, in eene geheel onbewoonde streek tusschen twee

steile rotsen van geringe hoogte, die volgens den Heer steren-

berg waarschijnlijk vóór hem nog door niemand bezocht was

geworden.

De toenmalige Secretaris der Hollandsche Maatschappij, de

beroemde van marum, heeft daarover in 1803 eene notitie ge-

geven in Deel II. 2de Stuk der Natuurkundige Verhandelingen

van de Bataafsche Maatschappij der Wetenschappen^ pag. 257,

waaraan wij de volgende beschrijving ontleenen :

,/ Het stuk is van eene platachtige, doch geheel onregelmatige

gedaante; zijne grootste breedte is :i0^ duim (64 centimeters)

en zijne kleinste breedte 13 duim (41 ctm.); het dikste ge-

deelte is van 3 tot 4 duim Ehijnlandsche maat (9 a 12 cm).

De oppervlakte van dit stuk is zeer oneven, hebbende voorna-
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meiijk aan eene zijde holtens van een meer of min ronden om-

trek van 11 lot 3 duimen (4J- a 9 ctm.) middellijn en van

\ tot 1 duim (IJ- a 3 ctm) diepte. Voorts is zij doorgaans

met eene dikke bruingele okerachtige of roestachtige korst bezet."

De klomp, zooals die toenmaals door de Maatschappij ont-

vangen is, woog 172 ponden (84 kilogrammen), doch was slechts

een gedeelte der massa, zooals die gevonden is, daar j. barrow,

die in zijn Account of travels into the interior southern Africa,

London 1801, pag. 226, over deze massa spreekt, zegt dat de

kolonel prehn daarvan een stuk had afgeslagen en naar Enge-

land had overgebragt.

Van marum zegt dat het ijzer de meeste overeenkomst heeft

met geslagen ijzer, doch veel zachter is, zoodat het aan de vijl

minder weerstand biedt; zijn soortelijk gewigt vond hij 7,654

;

hij liet daarvan eene staaf smeden en harden, en vond dat deze,

door magneetstaven gestreken, de magneetkracht even spoedig

en even sterk aannam, als eene dergelijke staaf van Zweedsch

ijzer, op gelijke wijze behandeld.

Van marum komt reeds sterk op tegen de bewering van

barrow, dat dit stuk een gedeelte van een scheepsanker zoude

zijn, van de zeekust door de Kaffers naar die plaats vervoerd,

en evenzeer tegen het denkbeeld, dat dit stuk ijzer uit eenige

aardsche ijzermijn afkomstig zoude zijn, en acht dat ijzer als

van den zelfden oorsprong als de door e. f. f. chladni *) be-

schrevene Siberische zoogenoemde Pallasijzermassa.

In het werk van clark f) vindt men reeds eene analyse van

dit ijzer door wehrle verrigt, terwijl uricoechea §) later er

eene heeft bekend gemaakt, gedaan op vijlspaanders afkomstig

van een stuk dezer ijzermassa uit de verzameling van blumen-

bach. In de vergadering van 28 Maart 1863 van de Natuur-

kundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen, deelde ik eene analyse mede van een stuk van dit ijzer,

hetwelk genomen was van de ijzermassa, die bij de Hollandsche

*) Veler den Ursprung der von pallas gefundenen und anderer ihr ahnlicher

Eisenmassen, Riga 1794.

f; On metallic meteorites, Göttiugen 1852.

§) Annalen der Chemie und Pharmacie, 1854, T. XV. p. 252.
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Maatschappij der wetenschappen bewaard wordt, welke analyse

ik met mijnen toenmaligen assistent Dr. seelheim had verrigt.

Wij plaatsen de uitkomsten dezer drie analysen bij elkander

:

WEHRLE. URICOECHEA.

IJzer 85,608 81,20

Nickel 12,275 15,09

Kobalt 0,887 2,56

Phosphoor — 0,09

Onoplosbare steenmassa — 0,95

Zwavel — spoor

Koper — spoor

Tin — spoor

V. BAIÜIHAULR

en SEELHEIJI.

82,77

14,32

2,52

0,26

niets

-*)
spoor

niets

Uricoechea zegt van dit ijzer : ,t het is opmerkelijk dat dit

aan nickel en kobalt zoo rijke ijzer geene of slechts onduide-

lijke figuren geeft. Het verhoudt zich daaromtrent gelijk aan

het meteoorijzer van Green-County, Tenessee, hetwelk volgens

de analyse van clark 17 pCt. nickel en 2 pCt. kobalt bevat,

en eveneens geene figuren vertoont. De figuren schijnen met

een grooter gehalte aan phosphoor zamen te hangen.'"

Reichenbach f), die door zijne onderzoekingen over meteo-

riten zich een welverdienden naam heeft verworven, heeft de

Kaapsche ijzermassa beter leeren kennen ; hij zegt daarvan het

volgende : // De massa van dezen meteoriet, gepolijst en met een

zuur behandeld, is zonder teekening donkergraauw, zonder glans

en de figuren van Widmanstadten ontbreken geheel. Niemand

erkent dit ijzer op het eerste gezigt voor meteoorijzer, en het

is ook reeds meermalen gebeurd, dat men het uit de verzame-

lingen van meteoriten heeft weggenomen, als onecht. Doch dit

was eene dwaling, daar er geen edeler, geen interessanter me-

teoriet bestaat als juist deze eigendommei ijke Kaapsche.

// Het gemis van een bepaald karakter bij eene oppervlakkige

*) De ijzermassa zelve bevat geen zwavel; wij zullen echter later zien, dat

in de massa hier en daar bepaalde kubische kristallen van zwavelijzer zijn

verspreid.

X) Annalen van poggendcrff, T. CX1V, pag 266.
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beschouwing verdwijnt, zoodra men hein met het vergrootglas

ziet. Kleine glanzende vlekjes, die men naauwelijks zag, split-'

sen zich in dubbellijnen van goed gekenschetst bandijzer (tae-

nit), andere daarmede overeenkomende, doch breedere puntjes

splitsen zich eveneens; de taenit omgrenst eene microscopische

ellips, waarin staafjes van balkenijzer (kamacit) ingesloten zijn,

waaraan zelfs puntjes van zwavelijzer bevestigd zijn, en alles

toont aan, dat in dezen merk waardi gen ijzermeteoriet de drie

laatste ijzerverbindingen, zooals in alle andere ijzermeteoriten

voorhanden zijn, maar tot een minimum teruggebragt. Dit is

alleen geschied ten voordeele van het vullingsijzer (plessit), het-

welk in zulke overmaat voorhanden is, dat de geheele me-

teoriet een homogeen stuk plessit vormt, waarin de beide

andere leden van de trias slechts als sporen voorkomen, naau-

welijks in genoegzame hoeveelheid om over de ware natuur der

geheele massa een juist oordeel te vellen.

,f In dit opzigt staat de Kaapsche meteoriet onder alle, die wij

tot nu toe hebben leeren kennen, geheel uitstekend; wij zien

daar het plessit in groote evenwijdige partijen afgezet, die zich

alleen naauwelijks merkbaar van elkander onderscheiden door

zwakke verschillen bij het terugkaatsen van het licht. Het don-

kere is meer naar binnen, het heldere meer naar buiten afge-

zet, waardoor ten minste eene soort van laagsgewijze afzetting

wordt aangeduid."

G. rosé *) heeft ook zijne aandacht op de Kaapsche ijzer-

massa gevestigd en zegt daarvan : // Het Kaapsche ijzer vertoont

iets zeer opmerkelijks: het is volkomen fijnkorrelig en gelijk-

vormig, terwijl men toch op de geëtste doorsnede ziet dat het

uit volkomen regtlijnige doch zeer vast verbondene lagen be-

staat, die bij bepaalde rigting tegen het licht mat en glanzend

zijn, terwijl deze verschillen in glans juist tegenovergesteld wor-

den, wanneer men de rigting tegenover het licht verandert. De

oorzaak van dit verschil wordt evenmin duidelijk wanneer men

een afdruk der geëtste vlakte in vischlijm microscopisch onder-

zoekt. Het Kaapsche ijzer onderscheidt zich ook zeer opmerke-

lijk door zijne groote weekheid, en staat in dit opzigt juist

*) Annalen van poggendorff, T. CXXIV, pag. 199,
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tegenover hei ijzer van Rasgaia, dat zoo hard is, dat het

het Kaapsche ijzer zeer gemakkelijk krast."

Charles upham shepakd in zijne nieuwe classificatie der

meteoriten *) plaatst het Kaapsche meteoorijzer alleen in' eene

afzonderlijke orde der Sideriten, namelijk de zesde van de tweede

subclasse; deze classe noemt hij Apsalharic, vast zamenhangend,

en de orde Taenidstic- (van Tatvia band) dus de band- of

streepachtige.

Teregt noemt kejchenbach deze ijzermassa eene der meest

opmerkelijke, wat hare structuur aangaat, en hetgeen hij, die

slechts een stukje der massa hem door den Heer von siebold

afgestaan aan het onderzoek heeft kunnen onderwerpen, niet

heeft gezien, maakt, naar mijn oordeel, hare structuur nog op-

merkelijker; ik bedoel namelijk dé rigting waarin de evenwij-

dige lagen geplaatst zijn, ten opzigte der geheele massa, zoo

als zij uit de hemelruimte op onze aarde gekomen is.

Zoo als reeds gezegd is, is de massa eene langwerpige schijf,

wier buitenvlakte zich voordoet even als of in eene weeke deeg-

achtige massa door een reuzenduim indrukken zijn gemaakt

;

het si uk 15 ij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

bewaard, schat ik op iets meer dan de helft van de oorspron-

kelijke massa, zoo als die aan de Kaap gevallen is. Daar de

kant waarvan vroeger brokstukken door afhakking waren afge-

nomen zeer ongelijk was en geheel door roest verteerd, heb ik

het oneven gedeelte doei) afzagen en afschaven, zoodat de massa

nu eene halve schijf vertoont met eene vlakke snede. Op plaat I

zijn de twee zijdevlakken der schijf op ongeveer een vierde

(lineair) der ware grootte voorgesteld; het vlak ah is de afge-

schaafde zijde, die men op plaat II in natuurlijke grootte ziet

met de teekening zoo als die door etsing met niet te zeer ver-

dund salpeterzuur is verkregen, nadat de oppervlakte vlak af-

geschaafd, goed gepolijst en met een opstaanden rand van weeke

mastiek was omgeven; men ziet er geene eigenlijke figuren van

Widmanstadten, geene kristallij ne verdiepingen en verhevenheden,

*) New Classificaüon of Meteorites, vMh an Enumeration of Meteorie Species ;

American Journal of Science and Arts, 1867, Sec. Series, vol. XLIII. N°. 127,

pag. .
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maar bij schuins invallend licht gezien, vertoonden zich die

fraaije bijna volkomen evenwijdige lagen, die zich door verschil

in tint van lichtgraauw en donkergraauw sqherp onderscheiden,

welke verschillen, zoo als de Heer rosé heeft opgemerkt, om-

gekeerd worden, wanneer men de vlakte anders tegen het licht

rigt. Deze teekening verdwijnt voor een groot deel wanneer

men er met den vinger over wrijft, die er alsdan zwart door

wordt gekleurd. De teekening laat zich echter zeer goed bewa-

ren, wanneer men na de oppervlakte verwarmd te hebben' er

gesmolten paraffine over doet vloeijen; trouwens is deze voor-

zorg noodig bij het bewaren der geëtste me teooiïjzervlakten,

daar zij zeer spoedig roesten. Het is waarlijk of men hier eene

laagsgewijze afzetting voor zich heeft, waarin eene menigte groo-

tere en kleinere zwarte stippen voorkomen, b. v. bij i. en /.

waarvan sommigen zelfs met het bloote oog, andere met de

loup zich als bepaalde cubi onderscheiden, en die met een ver-

dund zuur overgoten zwavelwaterstofgaa ontwikkelen, en dus uit

zwavelijzer bestaan Zoodanige cubi heb ik op andere gedeel-

ten van de massa aangetroffen met een diameter van twee en

meerdere millimeters. Geene andere deelen van steenachtigen

aard, geen olivinkorrels worden ergens waargenomen, maar hier

en daar zeer sterk glanzende uiterst fijne stipjes, die zich onder

de loup als lamellen of staafjes vertoonen.

Wat naar mijn oordeel, uiterst opmerkelijk is, is de rigting

der evenwijdige lagen die noch is in de rigting van de groote

noch in die van de kleine as der doorsnede der schijfvormige

massa, maar ongeveer een hoek van 30° vormt met de groote

as. Over de wijze van vorming dezer evenwijdige lagen, waag

ik niet eene hypothese te maken, doch ik vermeen dat die rig-

ting ten opzigte der massa, zoo als die uit de hemelruimte tot

ons is gekomen, in hooge mate onze aandacht verdient. Bij

kleine stukken, die ik door de afzaging had verkregen, en die

ik loodregt op de zoo even beschreven vlakte had doen af-

schaven, is het mij niet mogen gelukken zoodanige strepen of

lagen door etsing te verkrijgen.

Ik had gehoopt door de analyse eenig verschil in zamenstel-

ling te kunnen aantoonen tusschen de lagen, die zich door

meerdere of mindere terugkaatsing van het licht onderscheiden

;
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ik deed daarom naauwkeurige vergelijkende bepalingen van het

ijzer- en het nickelgehalte van stukken genomen uit de donkere

laag door h b aangeduid, en van andere genomen uit de lich-

tere laag door a a aangetoond, en wel van verschillende plaat-

sen. Het resultaat dezer analysen is geweest, dat de verschillen

in zamenstelling tusschen deze beide op het oog verschillende

lagen van geene beteekenis was ; dan eens was het ijzer- en

nickelgehalte om tienden van percenten iets hooger dan weer

iets lager, zoodat de verschillen alleen aan de analyse konden

worden toegeschreven.

De donkere plekken door de letters c, d, g, ƒ, gy
h aange-

duid, hebben geene beteekenis voor de structuur ; het zijn plaat-

sen waar door de inwerking van de lucht en het water eene

diep ingrijpende oxydatie heeft plaats gehad, hetzij gedurende

den waarschijnlijk langen tijd, dat de massa gelegen heeft op

de plaats waar zij gevonden is, hetzij later gedurende de ruim

zestig jaren dat zij in het kabinet is bewaard geworden. Op-

merkelijk is nog, dat juist op die geroeste plaatsen in de ijzer-

massa als het ware barsten of scheuren voorkomen, die zich

dikwijls verder in de massa uitstrekken dan de door oxydatie

aangetaste gedeelten, en dat deze scheuren niet alleen onder-

ling evenwijdig zijn, maar daarenboven evenwijdig loop en met

de straks genoemde evenwijdige lagen.



RAPPORT

TJITGEBEAGT

IN DE VERGADERING DER AFDEELING VAN 28 SEPT. 1867.

De Natuurkundige Afdeeling der Akademie ontving van de

Letterkundige Afdeeling tot onderzoek water uit de heilige bron

Semsem, behoorende tot eene veizameling voorwerpen, die de

bedevaartgangers uit Mekka en Medina medebrengen, en aan

de Afdeeling aangeboden door den Heer Baron sloet, oud-

Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indië,

Dit water was vervat in eenen kleinen, digtgesoldeerden blik-

ken cylinder, en bedroeg in gewigt 445,21 gram. Deze hoe-

veelheid was te klein, om van dit water een quantitatief onder-

zoek te doen, zoo als de wetenschap dit thans eischt; en al

was zelfs die hoeveelheid toereikende geweest, dan nog zou eene

quantitatieve ontleding geen onbetwistbare uitkomsten hebben

kunnen leveren, daar dit water voorzeker niet zoo verzameld is,

als dit voor een dergelijk onderzoek gevorderd wordt, en daar

het water gedurende langen tijd met blik in aanraking ge-

weest was.

Het water, dat het eerst uit den blikken cylinder vloeide,

was helder en ongekleurd ; het laatste was troebel. Het zette

een geelachtig gekleurd bezinksel af, dat bleek te bestaan uit

koolzuren kalk en ijzeroxyde-hydraat.

Het bezonken water was helder, ongekleurd en reukeloos.

Het bezat een spec. gewigt van 1,0036 op -f-
15° C. Het

bevatte eenig vrij en gebonden koolzuur, chlore, zwavelzuur,

natron, kali, kalk en betrekkelijk veel magnesia. Bromium, iodium
;
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phosphorzuur, boriumzuur en kiezelzuur werden in de voor het

onderzoek beschikbare hoeveelheid water niet gevonden.

Ik stel aan de Vergadering voor den Heer Baron sloet ha*

ren dank te betuigen voor zijne welwillende poging in het be-

lang der wetenschap.

Leiden, 26 September 1867.

A. H. VAN DER BOON MESCH.
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OVEll DE

AFWEZIGHEID VAN OPIUM- ALO A LO ï DEN

IN DEN OPIUM- ROOK.

DOOK

\ W. II VAX HASSELT & C. BURGERSDIJK.

In December des vorigeu jaars heb ik, in mijne bijdrage tot

de kennis der opio-pkagie, het bovenstaande vraagstuk reeds met

een woord ter sprake gebragt en alstoen daarover eene nadere

schriftelijke mededeeling voor de Verslagen der Akademie toe-

gezegd. Sedert dien tijd zijn de toen reeds, volgens mijne aan-

wijzing en op. mijn verzoek, aangevangen onderzoekingen van

den Heer buiigersdijk, militair apotheker en Leeraar aan de

Kweekschool v. mil. geneesk., ten einde gebragt, en heb ik de

eer, hierbij het resultaat onzer nasporingen aan te bieden.

De aanleiding tot het bovenstaand onderzoek werd gevonden

in de vergelijkende studie over de semiotiek der eigenlijk ge-

zegde ppiophagie en het rooken van opium of amfioen- schuiven.

Met geringe verschillen bleek daaruit, dat, bij onmatig toege-

ven aan beide .deze gewoonten, zoowel de physiologische, als de

pathologische uitwerking, op den duur nimmer of althans zelden

achterblijvende, nagenoeg onder gelijke verschijnselen optreedt.

Het besluit lag dus voor de hand, dat bij gelijke uitwerkse-

len ook dezelfde oorzaak ia beide gevallen te beschuldigen was,

te weten: het opnemen daarbij van de werkzame opium-bestand-

deelen of alcaloïden in het bloed.

Bij de opiophagen behoeft daaraan natuurlijk niet te worden

getwijfeld. Zij eten het opium qua tale, of drinken verschil-

lende bereidingen daarvan, in welke die bestanddeelen in ruime

xnate worden aangetroffen.
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De amfioen-schuivers of rookers daarentegen vinden zich slechts

onderhevig aan de inwerking der verhrandings-producten van het

chandoo of waterig opium-extract.
j

Worden nu daarin — zoo als a priori uit de physiologische

werking te verwachten was — inderdaad ook de werkzame

opium-alcaloïden terug gevonden?

Wat over deze vraag ter onzer kennis is gekomen bepaalt

zich tot twee gegevens van tegenovergestelden aard, namelijk

de bewering van decharhes, in Annales de Chimie et de Phy-

sique, p. 1861, dat het hem gelukt was, hoezeer dan ook // op

zeer korten afstand", morphine als zoodanig te //sublimeren",

en de mededeeling van o* reveil, in diens Recherches sur

Vopium , These de Paris, opgenomen in Bulletin de tAcadémie

de médecine, etc, Aotit, 1856, XXI. p. 993 — ons even als

het vorige opstel slechts in extracto bekend — die behelsde,

dat in de drooge destillatie- voortbrengselen van het opium alleen

kooloxyde, koolstofzuur, koolwaterstoffen en sporen van cijanu-

retum ammonii, doch geene opium-alcaloïden voorkomen.

Andere onderzoekingen op dit vraagstuk betrekking hebbende

zijn ons niet bekend , en het kwam ons uit dien hoofde niet

onbelangrijk voor, daaromtrent eenige proeven te nemen.

Bij de eerste proefnemingen werd de té onderzoeken opium-

rook of damp ontwikkeld door in den pijpenkop van een ap-

paraat voor clysmata van tabaksrook eenige kooltjes vuur te

brengen, daarop telkens eene kleine hoeveelheid extractum opii

aquosum te plaatsen, en onder voortdurend aanblazen, den

damp met een
1

gewonen aspirator op te zuigen en dezen door

verschillende oplossings-vloeistoffen te doen strijken. Later werd

bevonden, dat de verbranding en damp-vorming veel gemakke-

lijker en ruimer werden verkregen, door middel van de alcohol-

lamp, eenvoudig in eene uitgetrokken glazen buis waarin stukjes

opium-extract vooraan werden ingeschoven. De rook werd eerst door

middel van eenen gutta-percha blaasbalg, later toch weder het

best met behulp van den aspirator, opgetrokken en daarbij ge-

leid door eene serie van drie met oplossings-vloeistoffen voor

twee derde gevulde Woulfsche flesschen. Ten einde den damp

zooveel mogelijk in de solventia te concentreeren , werd mede

Van een liebig's kali-apparaat gebruik gemaakt.
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Als oplosmiddelen werden opvolgend gebezigd: aqua destil-

lata, — met zoutzuur bedeeld water. — met azijnzuur aan-

gezuurd water, — alcohol, — alcohol aangezuurd met zout-

zuur, — amyl-alcohol, — aether.

Telkens werden eenige greinen extractum opii in het buisje ge-

bragt, dit aan het branden gemaakt, de dampen opgezogen en

deze door de genoemde vloeistoffen geleid, en voor zooverre zij

daarin niet werden opgenomen, hetgeen altijd slechts ten deele en

zeer langzaam geschiedde, de witte damper nog eenen langeren

tijd met de vloeistof in aanraking gelaten.

Voor elk der gebruikte vochten wrerden gemiddeld 2 a 3

drachmen opium-extract verrookt.

De verkregen vloeistoffen werden, waar dit noodig was, met

zoutzuur aangezuurd, daarna met ammonia oververzadigd en

uitgedampt tot droogwordens, met goed uitgewrasschen zand.

Het overschot werd uitgekookt met zuiveren amyl-alcohol, gefil-

treerd en het filtraat geschud met zoutzuurhoudend water. In

dit water werd de aanwezendheid der opium-alcaloiden, vooral

van morphine, narcotine, porphyroxine, door hunne verschillende

reactieven nagegaan, hetzij als chlorwaterstofzure verbinding,

hetzij, na behandeling met ammonia, als onverbonden alcaloide,

dat weder door amyl-alcohol was uitgetrokken, (?nethode van

USLAR en ERDMANN.)

Op welke wijze ook gevarieerd en na aanwending van de

meest gevoelige praecipiteermiddelen, zoo als van het phosphor-

molybdaenzuur volgens sonnenschein , van het jodkwik-lalium

volgens maijer, werd noch door deze, noch door de gewone

reagentia op de drie genoemde beginselen van het opium, eenig

spoor van deze of andere opium-alcaloïden aangetroffen. In een

paar gevallen werd alleen van de porphyroxine-proef eene hoogst

twijfelachtige aanwijzing verkregen.

De door lefort, voor zeer geringe hoeveelheden van alca-

loïden aangegeven reageerwijze, — door middel of met behulp van

papierstrookjes van Zweedsch filtreerpapier ,
die herhaalde malen

met de verkregen vloeistoffen worden gedrenkt en telkens ge-

droogd , en dan aan de gewone reactieven voor de drie genoemde

beginselen worden onderworpen, — gaf insgelijks een geheel

ontkennend resultaat.

VF.RLS. EN MEDED. AFD. N'ATTFRK 2'^ REEKS. DE.' J. il. J9
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Daar onze uitkomst, overeenkomende met die van O. reveil,

zoo volkomen negatief is uitgevallen, hebben wij het onuoodig

geacht in verdere bijzonderheden te treden omtrent den juisten

modus quo der bijzondere reactiën, die trouwens alle geheel vol-

gens de gewone regelen zijn geschied.

Het eenigste wat overigens in den rook van opium, ook door

den Hr. burgersdijk, is kunnen worden aangewezen, zijn de

door reveil genoemde sporen van cyan-ammonium, dat hier

trouwens de vraag niet opheldert. Ook mogen wij niet verzwij-

gen, dat de verkregen vloeistoffen bijna allen en altijd naar opium

riekten. Het vluglige beginsel of de riekende beginselen van het

opium (aan welken evenwel niet dan een onbeduidend aandeel

in de pharmacodynamiek van dit educt wordt toegekend) blijken

dus bij de verbranding niet geheel te worden gedecomponeerd,

zoo als zulks met de vaste alcalöiden wel het geval schijnt.

Niettegenstaande dezen schijn is het toch te vermoeden, dat

eenige werkzame bestanddeelen van het opium in den rook

moeten overgaan. De eigenaardige werking kan toch geenszins

aan de door reveil gevonden gasvormige producten van geheel

anderen aard worden toegekend. Het zou mogelijk zijn, dat

onze proeven even als die van genoemden schrijver nog niet

naauwkeurig genoeg, of met nog te geringe hoeveelheden geno-

men zijn, of wel, dat er onder de overgaande opium-bestand-

deelen een of meerderen zijn, die niet door de genoemde reac-

tieven worden aangetoond.

Hoe waarschijnlijk »dit zij, het blijft nug steeds een desidera-

tum, dat ook andere scheikundigen nogmaals op dit onderwerp

terugkomen; misschien ja zelfs vermoedelijk kunnen zij geluk-

kiger slagen dan wij. Het is toch uit de physiologische en patho-

logische werkingswijze der opium-dampen nagenoeg met zeker-

heid te veronderstellen, dat een deel der werkzame beginselen

niet ontleed, en, door den waterdamp van het extract ihgehuld,

moet worden medegevoerd.

Wegens de niet-vlugtigheid der opium- alcalöiden zal dit be-

wijs nogtans altijd steeds moeijelijker zijn te leveren, dan het-

geen door melsens en anderen na hem voor het voorkomen van

nicotine in den tabaks-rook is gegeven.



N O T 1 C E.

SUR LA

FAUNE ICHTHYOLOGIQUE DE L'iLE

DE

G U Ë B É.

PAR

P. B L E E K K ft.

L'fle de Guébé, une des Moluques et siluée dans Ie üétroit

de Halmahe'ra, entre cette grande ïle et File de Waigiou, e'tait

presque complètement inconnue jusqu'ici par rapport aux pois-

sons qui habitent ses cötes. Le Balistes (Balistapus) verru-

cosus Kp. était jusqu'ici le seul représentant connu de cette

localité*.

Le Musée de Leide doit aux dernières recherches de feu

m.-a. bernstein une collection, faite dans ces parages et com-

posée de £0 espèces, qui, y comprise 1'espèce nommée, sont les

premières que la science vient d'en connaitre. Ces espèces sont

les suivantes.

1. Crajracion erythrotaenia Blkr.

2. Ostracion (Ostracion) punctatus Lac.

3. Melichthjs vidua Kp.

4. Balistes (Balistapus) lineatus Kp.

5.
,/ ( If ) verrucosus Blkr.

6. // (Canthidermis) oculatus Swns.

7. Aleuteres scriptus Blkr.

8. Pomacentrus chrysopoè'cilus K. v. H.

9. ,, bankanensis Blkr.
19*
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10. Tetradraclimum aruanuin Gaat.

11. // melanurus Blkr.

12. Cichlops trispilus Blkr.

13. Myripristis parvidens CV.

14. Harpurus rhombeus Blkr.

15. Parapercis hexophthalmus Blkr.

16. Callionymus opercularioides Blkr.

17. Periophthalmus argentilineatus Val,

18. Exocoetus nigripinnis Val.

19. „ speculiger Val.

20.

La Haye, Octobr. 1867.



DOUZIÈME NOTICE.

SUR LA

FAUNE ICHTHYOLOGTQUE DE L'iLE

DE

TERNATE
PAR

P. B L E E K E R.

Depuis la publication de mon dernier article sur la faune

de Ternate, Ie Musée de Leide a recu une nouvelle collection

faite è, cette ïle par feu m.- a. bernstein et se composant des

espèces suivantes.

1. Crayracion nigropunctatus Blkr.

2. Hemigymnus melanopterus Günth.

3. Julis dorsalis QG.

4. Stethojulis Renardi Blkr.

5. Cheilio inermis Rich.

6. Labroides paradiseus Blkr.

7. Hemipteronotus Twistii Blkr.

8. Cichlops trispilus Blkr.

9. Macolor typus Blkr.

10. Plectorhynclius pictus Blkr = Diagramma panctatum Ehr.

11. Grammistes punctatus CV.

12. Amblycirrhites Forsteri Blkr = Cirrhites Forsteri Günth.

13. Scorpaenopsis cirrhosus Blkr.

14. Diphreutes macrolepidotas Cant.

15. Chelmon longirostris CV.

16. Malacanthus latovittatus Val.
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17. Corystion oriëntale Blkr.

18. Muraena maculata Ham. Buch.

De ces 18 espèces 5 seulement sont nouvelles pour la faune

de Ternate, sav. Crayracion nigropunctatus, Grammistes puncta-

tus, Plectorhynchus punctatus, Amblycirrhites Forsten et Chel-

mon longirostris. Elles font monter a 315 Ie nombre des

espèces de poissons actuellement connues de cette ïle.

Le Haye, Octobre 1867.



TROISIEME NOTICE

SUR LA

FAÜNE ICHTHYOLOGIQUE
DB

L'ILE D'OBI.

PAB

P. B L E E K E B.

D'après les collections faites par feu m.-a. bernstein, et

conservées au Musée de Leide, les six espèces suivantes sorit

encore a ajouter aux 92 espèces déja énumerées dans ma deuxi-

ème notice sur la fauue ichthyologique de cette ïle (Ned.

Tijdschr. Dierk. Tom. T.)

1. Teuthis labyrinthodes Blkr.

2. Caranx boops CV.

3. Valenciennea Hasseltii Blkr -= Eleotriodes Hasseltii Blkr.

4. Hemirhamphus Gaimardi Val.

5. „ marginatus Blkr.

6. Dussumieria acuta Val.

La Haye, Octobre 1867.



HUITIEME NOTICE

SUR LA

FAUNE ICHTHYOLOGIQDE
DE

L'iLE de batjan.
PAR

P. BLEEKER.

Parmi les poissons, envoyés au Musée de Leide par feu

M.- A bernstein, peu avant sa mort, se trouve une collectiou

faite a Batjan, qui permet d'augmenter la liste des espèces

déja connues de cette ïle de 19, dont voici les noms.

1. Carcharinus (Scoliodon) acutus Blkr.

2. Trygon uamak Küpp.

3. Balistes (Pseudobalistes) flavimarginatus Hüpp.

4. Cossyphus mesothorax Val.

5. Epinephelus aurantius Blkr.

6. „ guttatus Blkr.

7. Plectorhynchus polytaenia Blkr.

8. Tetragonopterus auriga Blkr.

9. Zanclus cornutus CV.

10. Mene maculata CV.

11. Teuthis marmorata Günth.

12. Rhombotides lineatus Blkr.

13. „ triostegus Blkr.

J4. Harpurus Hüppelli Blkr,

15. Malacanthus latovittatus Val.
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16. Keniora albescens 6111.

17. Platycephalus insirliator Bl.Schn.

18 Saurida tumbil Val.

19. Conger Tsoordzieki Blkr.

Par ces poissons Ie nombrc des espèces actuellement connues

des eaux de Batjan monte a £69.

La Haye, Octobre 1867.



DESCRIPTION

DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE BLENNIOÏDES

UINDE ArlCHIPÉLAGIQUE.

PAR

P. B L E E K E B.

Salarias {Cirripectes) polyzona Blkr.

Salar. (Cirrip.) corpore oblongo-subelongato compresso, alti-

tudine 4| ad 4^ in ejus longitudine, latitudine \\ circiter in

ejus altitudine; capite truncato-convexo 4 circiter in longitu-

dine corporis; altitudine capilis 1 et paulo-, latitudine capitis

lf circiter in ejus longitudine; fronte inter orbitas concava;

vertice crista cutacea nulla; nucha cirris simplicibus plus quam

80 in seriein transversalem utrinque usque ad aperturam bran-

chialem descendenteni dispositis; oculis diametro 4 circiter in

longitudine capitis, minus diametro \ distantibus; orbita cirro

trifido oculo breviore; rostro obtuso truncato, vix ante frontem

prominente; cirro nasali plurifimbriato oculo breviore; poris

oculum cingentibus praeopercularibusque conspicuis plurimis

brevitubulatis ; maxilla inferiore utroque latere canino curvato

bene conspicuo; labio superiore papillis minimis distantibus

uniseriatis obsito ; cute laevi ; dorso striis numerosis confertis-

simis obliquis ; linea laterali antice tubulosa, post apicem pinnae

pectoralis deflexa, tune rectiuscula, poris distantibus notata,

cauda desinente; pinna dorsali cum basi pinnae caudalis unita,

radiis productis nullis, partem anteriorem inter et partem

posteriorem profunde incisa, parte anteriore parte posteriore non

breviore et vix humiliore antice quam medio et postice altiore,
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parte posteriore corpore humaniliore convexa antice quain po*-

tice altiore ; pinnis pectoralibu? obtu^is rotundatis
4.J

circiter-,

ventralibus acutis 6| circiter-, caudali extensa postice convexa

radiis fissis 5 et paulo in longitudine corporis; anali non cum

caudali unita dorsali posteriore humiliore et vix vel non lon-

giore, convexa, membrana inter singulos radios valde incisa;

colore corpore superne viridescente-roseo, inferne roseo-marga-

ritaceo ; capite inferne guttulis confertis margaritaceis ; iride

flavescente margine orbitali viridi; corpore fasciis 12 nigricante-

violaceis transversis obliquis subaequidistantibus et subaequi-

latis spatiis intermediis vix latioribus, postrorsum descenden-

tibus, inferne quam superne gracilioribus lineam ventralem non

attingentibus
;

pinnis, anali fusco-violacea, ceteris radiis auran-

tiacis vel fuscescentibus membrana hyalinis, dorsali membrana

parte basali fusca, caudali fusco arenata.

B. 6. D. 12/14. P. 15. V. 2. A. 17. C. 6/9/6.

Hab. Amboina, in mari.

Longitudo 2 speciminum 53'" et 57."'

Rem. Cette espèce appartient au groupe du genre oü la

nuque porte une rangée transversale de petits lambeaux cutanés

ou tentacules. Elle est par conséquent voisine des Salarias Sebae,

variolosus et Cuvieri. Elle se fait aisément reconnaïtre par

les nombreuses bandes noiratres qui descendent obliquement

du dos vers la partie inférieure du corps.

Petroskirtes zebra Blkr.

Petrosk. corpore elongato compresso, altitudine 6 circiter in

ejus longitudine, latitudine lg- circiter in ejus altitudine; ca-

pite obtuso convexo 5 circiter in longitudine corporis; altitu-

dine capitis 1^ circiter*, latitudine capitis 2 fere in ejus lon-

gitudine; linea rostro-frontali convexa; crista occipitali cirrisque

conspicuis nullis; oculis diametro 3^ circiter in longitudine

capitis, diametro | ad | distantibus; rostro obtuso convexo

non ante os prominente ; rictu sub oculi margine anteriore

desinente; dentibus confertis obtusis utraque maxilla 22 eire.

et insuper utroque latere canino curvato, canino inframaxillan

caiiiiio intcfmaxillaii Juplo vel plus duplo iongiore; apertura
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branchiali ovali oculo minore; cutc laevi, dorso striis confertis-

simis obliquis postrorsum descendentibus ; linea laterali (speci-

mine minus bene conservato) conspicua niilla; pinnis radiis om-

nibus simplicibus
;
pinna dorsali vix ante aperturam branchialem

incipiente et ad basin pinnae caudalis desinente, integra, mar-

gine superiore vix emarginata, parte anteriore radio producto

nullo parte posteriore humiliore et breviore, parte posteriore

corpore multo humiliore; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis

6^ circiter-, ventralibus 8 cir citer-, caudali obtusa convexius-

cula 6£ circiter in longitudine corporis; anali ad basin cau-

dalis desinente dorsali posteriore paulo longiore sed humiliore

membraua inter singulos radios mediocriter incisa ; colore cor-

pore supeme viridescente-roseo, inferne margaritaceo ? ; capite

vittis 4 transversis verticalibus gracilibus nigricante-violaceis,

vitta anteriore rostro-maxillari, vittis 2a et 3a oculo-gularibus,

vitta 4» nucho-operculari ; corpore fasciis 8 circiter transversis

diffusis violascentibus, fascia l a nucho-pectorali ceteris graci-

liore; pinnis aurantiacis, dorsali analique fusco arenatis, dorsali

antice superne fusca; iride viridi?

D.12/18 = 30.P. 13. V.2.A.21.C.13 (21 lat, breviss. incl.)

Hab. Singapura, in mari.

Longitudo speciminis unici 54"'

Rein. Je trouvai Tunique individu que je possède de cette

espèce, lors de mon séjour a Singapore au niois d'Octobre 1860.

L'espèce est voisine du Petroskirtes Heyligeri Blkr des eaux

douces de Sumatra, mais celui-ci se distingue suffisamment

par son profil plus oblique et moins convexe, par les canines

inframaxillaires qui sont beaucoup moins fortes, par la dis-

position, Ie nombre et la largeur des bandes transversales de

la tête et du tronc, et par la formule des rayons (D. 13/14 = 27.

A 18 vel L9). Les couleurs de mon individu du zebra ont

beaucoup souflertes par Taction de la liqueur, mais les bandes

sont encore bien reconnaissables. Je n'y vois plus de vestige

de ligne laterale, mais la peau de la région antérieure du

tronc n'est pas non plus trop bien conservée.

La Haye, Sept. 1867.



TROISIEME NOTICE

SDR LA

PAU NE ICHTHYOLOG-IQUE
DE

NOÜVELLE-GUINÉE.

PAR

P. BLEEK KB

Parini les collections, envoyées réceniment au Musée de Leide

par m.- d. s. hoedt, il se trouve 14 espèces de poissons de

de Dorch, sav.

1. Crayracion nigropunctatus Blkr.

2. Gastrotokeus biaculeatus Heek.

3. Corythoichthys fasciatus Kp.

4. Syngnathus gastrotaenia Blkr.

5. Julis lunaris Val.

6. Procliilus melanopus Blkr.

7. „ percula Blkr.

8. Tetradrachmum melanurus Blkr.

9. Heterophthalmus katoptron Blkr.

10. Parapercis hexophthalmus Blkr.

11. Amblyopus Hermannianus Val.

12. Ophisurus fasciatus Rich.

3 3. Pisoodonophis boro Kp.

14. Gymnothorax pictus Blkr.

De ces espèces, 9 sont nouvelles pour la connaissanee de la

faune de la Nouvelle-Guinéc, sav. Crayraciou nigropunctatus,

Corythoichthys fasciatus, Syngnathus gastrotaenia, Procliilus me-
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knopus, Heterophthalinus katoptron, Parapercis hexophthalmus,

Amblyopus Hermannianas, Ophisurus faciatus et Pisoodonophis

boro. Le nombre des espèces, connues de ces parages, monte

actuelleinent a 270. Dans ma dernière notice sur cette faune *)

ce nombre fut porté déja a 263, mais de deux espèces j'ai

fait autrefois doublé emploi, sav. du Triacanthus brevirostris

Val. qui ne se distingue pas spécifiquement du Triacanthus

rhodopterus, — et du Carangus hippos, qui figure comme deux

espèces sous les noms de Caranx Porsteri CV. et de Caraux

Lessonii CV.

*) Les deux articles antérieurs sur cette matière, publiés aux Indes Néer-

landaises et intitulés: «Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Nieuw- Gui-

nea" et «Vischsoorten van Nieuw- Guinea," se trouvent, le premier dans les

Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae Tom. Vil 859 ; le second dans le

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsen Indië Tom. XXII 1860, p. 98.
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SUK LA

FAUNE ICHTHYOLOGIQUE
DE

L'J.LE DE SOLOR.
PAU

P. B L K E K E B.

,
Dans mes notices antérièures *) Ie norabre des espèces de

poissons connues des eaux de Solor fut porté a 75 f). Depuis

la publication de ces notices, dont la dernière date de Tan

1854, rien ne fut ajouté pour élargir les limites de nos con-

naissances par rapport a Tichthyologie de cette ile, mais dans

les derniers temps de nouveaux matériaux sont venus enrichir

Ie Musée de Leide. Ces matériaux envoyés par m.-semmelink,

se composent de 53 espèces, dont 14 seulement avaient été

déja indiquées comme habitant les parages de Solor. Les 39

espèces, nouvelles pour la faune de 1'ïle, sont les suivantes.

1. Ostracion (Ostracion) punctatus Lac.

2. Canthogaster ocellatus Blkr.

*) Visschen van Solor, Nat. Tijdschr. v. Neerl. Ind. II. p. 347.

Visschen van Solor, Nat. Tijdschr. v. Neerl. Ind. III. p. 490.

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Solor, Ibid. V.

p 67

Diagramma polytaenioides, eene nieuwe soort van Solor. Ibid. VI (1854)

p. 375.

t) Ce nombre serait de 76, mais les espèces citées sous les noms dlAnten-

narius raninus Cant. et d"Antennarius nesogallicus CV. n'en font qu'une

scule.
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3. Corythoichthys fasciatus Kp.

4. Platophrys (Platophrys) pantherinus Blkr.

5. Cheilinus fasciatus Cuv.

6. Halichoeres binotopsis Blkr.

7. //
Schwarzi Blkr.

8. Stethojulis kallosoma Blkr.

9. Prochilus ïuelanopus Blkr.

10. Pomacentrus taeniometopon Blkr.

11. Glyphidodon antjerius K. v. II.

12. // leucozona Blkr.

13. Pseudochromis fuscus M. Trosch.

14. Epinephelus macrospilus Blkr.

15. Scolopsides bilineatus CV.

16. Lethrinus harak CV.

17. Amia fasciata Gill.

18. Platax arthriticus CV.

19. Tetragonopterus auriga Blkr.

20. tt baronessa Blkr.

21.
ff punctatofasciatus Blkr.

22. Acanthurus cteuodon CV.

23. Rhombotides triostegus Blkr.

24. Teuthis corallina Günth.

25. Salarias arenatus Blkr.

26. h lineatus Val.

27. // melanocephalus Blkr.

28. i, .sumatranus Blkr.

29. Gobius intertinctus Rich.

30. Gobiodon melanosoma Blkr.

31. Valenciennea strigata Blkr.

32. Parapercis cylindrica Blkr.

33. Harengula (Harengula) Kunzei Blkr.

34. Conger vulgaris Cuv.

35. Ophisurus fasciatus Rich.

36. Gymnothorax ceramensis Blkr.

37. „ Richardsoni Blkr,

38. Echidna variegata J. R. Forst,

39. Gymnomuraena micropterus Blkr.
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Les espèces nomraées font monter a 114 Ie nornbre des es-

pèces, actueliement connues de Solor. En voici la lisfe com-

plete, oü sont ajoutés les noins souslesquels les espèces ont ét e

indiquées dans mes notices antérieures.

1. Crayracion implutus Blkr s= Tetraodon laterna Rich.

2. „ meleagris Blkr — -- Tetraodon meleagris Sol.

3. „ inargaritatus Blkr = Tetraodon inargarita-

tus Rüpp.

4. Canthogaster ocellatus Blkr.

5 „ inargaritatus Blkr = Tetraodon margari-

tatus Rüpp.

G. „ Valentyni Blkr == Tetraodon Valentyni Blkr-

7. Diodon orbicularis BI.

8. Ostracion (Ostracion) arcus BI. Schn. = Ostracioo cor-

nutus L. (lege BI. nee L.)

9. ,, (Ostracion) soloreusis Blkr.

10. „ ( ,, ) punctatus Lac.

11. ;, ( ,, J
rhinorhynchus Blkr.

12. „ ( „ J
tetragonus L. = Ostracion tesse-

rula Cant (lege Blkr nee Cant.)

13. Balistes (Baiistapus) acaleatus Blkr = Balistes acu-

leatus BI. Schn.

14. ,, (Baiistapusj armatus Bikr= Balistes armatas Lac.

15. „ ( „ ) conspicillum Blkr = Balistes con-

spicillum BI. Schn.

16. „ ( „ ) lineatus Kp = Balistes lineatus

BI. Schn.

17. „ (Balistapus) verrucosus Blkr = Balistes pras-

linus Lac.

18. „ (Parabalistes) chrysospilus Blkr =» Balistes

chrysospilus Blkr.

19. „ (Canthidermis) oculatas Swns. s= Balistes senti-

cosus Rich.

20. Monacanthus melanocephalus Blkr.

21. Aluteres scriptus Blkr === Alntarius laevis Cuv.

22 Antennarius marmoratus Günth. = Antennarius raninus

Cant. = Antennarius nescgallicus Val.

VER3L. EN MEDED. AFI>. NATUOSK. 2e RBEK8, DEEL II. 20
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23. Antennarius liorridus Blkr.

24. Gastrotokeus biaculeatus Heek. = Solegnathus Blochii Blkr.

25. Corythoichthys fasciatus Kp.

26. Platophrys (Platophrys) pantherinus Blkr.

27. Brachirus heterolepis Blkr = Synaptura marmorata Blkr.

28. Cheilinus fasciatus Cuv.

29. // ceramensis Blkr.

30. Cirrhilabrus solorensis Blkr.

31. Julis lunaris Val.

32. Halichoeres binotopsis Blkr.

33. //
miniatus Blkr = Julis (Halichoeres) mini-

atus K. v. H.

34. i,
Schwarzi Blkr.

35. ,i solorensis Blkr = Julis (Halichoeres) solo-

rensis Blkr.

36. Platyglossus Hoevenii Blkr = Julis (Halichoeres) Hoe-

venii Blkr.

37. n melanurus Blkr = Julis (Halichoeres) me-

lanurus Blkr.

38. Güntheria scapularis Blkr = Julis (Halichoeres) elegans

K. v. H.

39. Stethojulis interrupta Blkr = Julis (Halichoeres) inter-

ruptus Blkr.

40. // kallosoma Blkr.

41. Prernnas biaculeatus Blkr = Preinnas trifasciatus CV.

42. Prochilus Clarki Blkr = Amphiprion chrysargurus Rich.

43. i, melanopus Blkr.

44. Tetradrachmum arcuatum Blkr = Dascyllus aruanus CV.

45. Pomacentrus littoralis K. v. H.

46. // pavoninus Blkr.

47. // moluccensis Blkr.

48. // taeniometopon Blkr.

49. Glyphidodon melas K. v. H.

50. u antjerius K. v. H.

51. ,/ leucozona Blkr.

52. Plesiops nigricans Günth. = Plesiops coeruleolineatus

Rupp.

53. Pseudochroinis fuscus Müll. Trosch.
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54. Opistognathus solorensis Blkr.

55. Holocentrus ruber Günth. = Holocentrum oriëntale CV.

56. Epinephelus alboguttatus Blkr = Serranus albogutta-

tus CV.?

57. // inarginalis Blkr = Serranus marginalis CV.

58. ,/ cyanostigmatoides Blkr = Serranus cya-

nosiigmatoides Blkr.

59. // rnacrospilus Blkr.

60. Scolopsides lineatus QG.

61. „ bilineatus CV.

62. Pentapus Hellmuthi Blkr = Heterognathodon Hellmu-

thi Blkr.

63. Letbrinus harak CV.

C4. Plectorhyncbus polytaenia Blkr = Diagramma poly-

taenia Blkr.

65. // polytaenioides Blkr = Diagramma polytae-

nioides Blkr.

66. Caesio coerulaureus Lac.

67. Therapon tberaps CV.

68. Pimelepterus tabmel Rüpp.= Pimelepterus altipinnis CV-

69. Amia cyanosoma Blkr = Apogon cyanosoma Blkr.

70. ,t cyanotaenia Blkr = Apogon cyanotaenia Blkr.

71. u fasciata Gill.

72. ,/ aurea Blkr = Apogon roseipinnis CV.

73. Paramia quiuquelineata Blkr = Cheilodipterus quin-

quelineatus CV.

74. Pseudomonopterus antennatus Blkr = Pterois anten-

nata CV.

75. f brachypterus Blkr = Pterois brachypte-

rus CV.

76. Platax arthriticus CV

77. ,/ vespertilio Cuv. = Platax Blochii CV.

78. Tetragonopterus setifer Blkr = Tetrag. auriga Blkr.

79. ii
baronessa Blkr.

80. //
Kleini BI. Schn. = Chaetodon vires

eens CV.

81. it
punctatofasciatus Blkr.

82.
ii

selene Blkr = Chaetodon selene Blkr.

20*
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83. Tetragoiiopterus animaculattis Blkr = Chaetodon uni-

maculatus Blkr.

84. // vittatus Blkr = Chaetodon vittatus BI. Schn.

85. Diphreutes macrolepidotus Cant = Heniochus macro-

lepidotus CV.

86. Holacanthus bicolor BI.

87. //
leucopleura Blkr.

88. //
melanosoma Blkr.

89. Seriola tapeinometopon Blkr.

90. Teuthis corallina Günth.

91. Harpurus rhoinbeus Bikr = Acauthurus scopas CV.

92. Rhombotides triostegus Blkr.

93. Acauthurus ctenodou CV.

94. Parapercis cylindrica Blkr.

95. Petroskirtes solorensis Blkr.

96. Salarias arenatus Blkr.

97. v liueatus Val.

98. ,/ melauocephalus Blkr.

99. // sumatrauus Blkr.

100. Gobius ornatus llüpp. = Gobius iuterstinctus Rich.

101. " nox Blkr.

102. Gobiodon uielauosoma Blkr.

103. n quinquestrigatus Blkr ~ Gobius quinquestriga-

tus Val.

104. Valenciennesia strigaia Blkr == Eleotriodes strigatus Blkr.

105. Mastacembelus aunulatus Blkr = Belone cylindrica Blkr.

106. Hemirhamphus fasciatus Blkr.

107. Hareugula (Harengula) Kunzei Blkr.

108. Saurida nebulosa Val.

109. Conger vulgaris Cuv.

110. Ophisurus fasciatus Rich.

111. Gynmothorax cerameusis Bikr.

112. Richardsoni Blkr.

113. Echidna variegata J. R. Porst.

114. Gymnoinuraena micropterus Blkr.

La Haye, Octobre 18 C7.
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SUfi I-A

FAÜNE ICHTHYOLOGIQUE DE L'ÏLE

BINTANG.
PAB

P. BLEEKEB

Examinant, il y a quelques jours, un bocal contenant quel-

ques poissons, pêchés a Kio et offerts au Musée de Leide

par Ie docteur p. j. losgert, j'y trouvai une espèce qui jus-

qu'ici n'était' pas connue de File de Bintang. Cette espèce,

assez commune dans les fleuves des ïles de la Sonde, est Ie

Crayracion fluviatilis. C'est la 147 e espèce a inscrire au ca-

talogue des poissons de Bintang. — La dernière liste publiée de

Bintang datant deja, de Fan 1855 *) il ne paraïtra point su-

perflu d'en donner ici une nouvelle, augmentée des espèces qui

depuis sont venu enrichir cette faune, ainsi que des synonyraes

nouveaux conformément a 1'état actuel de la science.

*) Mes Notices antérieures sur cetce matière se trouvent toutes dans Ie

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, savoir.

1. Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Riouw. 1. c. Tom.

II (1851;.

2. Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland

Bintang. Tom. X, p. 345.

3. Diploprion bifasciatum en Chelmon rostratus van Bintang. Tom. XIV,

p. 189.

4. Visschen en reptiliën van Riouw. Tom. XVI. p. 45.

5. Vischsoorten en reptiliën van Bintang en Siak. Tom. XX, p. 86.
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1. Chiloscyllium punctatum MH.
2. u tuberculatum MH.

3. Carcharinus (Scoliodon) acutus Blkr = Carcharias (Sco-

liodon) acutus MH.
4. ,/ ( // ) Walbeehmi Blkr = Carcharias

(Scoliodon) Walbeehmi Blkr.

5. Leiobatus dadong Blkr = Trygon dadong Blkr.

6. „ Kuhli Blkr = Trygon Kuhli MH.
7. „ zugei Blkr = Trygon zugei MH.
8. Myliobatis Nieuhofi MH.
9.

ff
niaculatus MH.

10. Ostracion (Acanthostracion) arcus Blkr = Ostracion cor-

nutus BI. (nee L.).

11. Triacanthus Nieuhofi Blkr.

12. //
oxycephalus Blkr.

13. Monacanthus"chinensis Cuv. = Monac. geographicus Cuv.

14. Psilocephalus barbatus Swns. = Pogonognathus barba-

tus Blkr.

15. Crayracion fluviatilis Blkr.

16. „ immaculatus Blkr = Arothron scaber Blkr.

17. testudineus Blkr -^ Arothron testudineus J.

Müll.

18. Leiodon patoca Blkr = Arothron kappa Blkr.

19. Tetraodon oblongus BI. = Gaslropbysus oblongus J. Müll.

20. Antennarius caudimaculatusGünth. = Antennarius uroph-

thalmus Blkr.

21. Hippocampus kuda Blkr.

22. Gastrotokeus biaculeatus Heek. = Solenognathus Blo-

chii Blkr.

23. Psettodes erumei Blkr = Hippoglossus erumei Cuv.

24. Pseudorhombus Russelli Günth. = Ehombus lentigino-

sus Rich.

25. Brachirus pan Swns. == Synaptura pan Blkr.

26. ,, zebra Blkr = Synaptura zebra Cant.

27. Solea humilis Cant. = Solea inaculata Cuv.

28. Cynoglossus Kopsii Günth. = Plagusia Kopsii Blkr.

29. . „ quadrilineatus Günth. = Plagusia quadrili-

neata K. v. H.
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30. Choerops macrodon Blkr s=s Cossyphus macrodon Blkr.

31. // oligacanthus Blkr = Crenilabrus oligacan-

thus Blkr.

32. Hemigymnus melanopterus Günth. = Tautoga melapte-

rus Val.

33. Glyphidodon bengalensis CV.

34. Anabas scandens CV.

35. Holocentrus ruber Günth. = Holocentrum oriëntale CV.

36. Psammoperca waigiensis Blkr.

37. Therapon Cuvieri Blkr.

38. „ quadrilineatus CV.

39. // trivittatus Cant. == Therapon puta CV.

40. Helotes sexlineatus CV.

41. Lobotas auctorurn Günth. = Lobotes erate CV,

42. Pristipoma hasta CV.

43. „ nageb CV.

44. Myriodon waigiensis Günth. = Myriodon scorpaenoides

Bris, Barnev.

45. Epinephelus boelang Blkr = Serranus boenack CV.

46. „ crapao Blkr = Serranus crapao CV.

47. Cromileptes altivelis Swns. = Serranichthys altivelis Blkr.

48. Lutjanus annularis Blkr = Mesoprion annularis CV.

49. „ chrysotaenia Blkr. = Mesoprion chrysotaenia

Bik.

50. „ fuiviikmma Blkr = Mesoprion fulviflamma Blkr.

51. ,/ Johnii Blkr = Mesoprion Johnii Blkr,

52. v monostigma Blkr = Mesoprion monostiguia

Blkr (nee CV.).

53. Lethrinus opercularis CV.

54. Scolopsides monogramma K. v. H.

55. Pentapus bifasciatus Blkr = Heterognathodon bifascia-

Blkr.

56. // setosus CV.

57. Chrysophrys calamara CV.

58. Caesio erythrogaster K. v. H.

59. Diapterus abbreviatus Blkr = Gerres abbreviatus Blkr.

60. „ kapas Blkr = Gerres kapas Blkr.

61.
,/ poetie Blkr = Gerres poetie Blkr.
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62. Harpochiru^ pimctatus Cant. =» Drepane punctata CV.

63. Scatophagus argus CV.

64. Diploprion bifasciatum K. v. H.

65. Ambassis Dussumieri CV.

66. Amia Cantori Blkr = Apogon Cantoris Blkr.

67. Pseudomonopterus volitans Blkr = Pterois volitans CV.

68. Prosopodasys trachinoides Günth. = Apistus trachinoi-

des CV.

69. Synanceichthys verrucosus Blkr = Synanceia brachio CV.

70. Synanceia horrida BI Schn.

71. Corvina macrophthalmus Blkr ~ Otolithus macrophthal-

mus Blkr.

72. Sciaena Kuhli Blkr. » Umbrina Kuhli CV.

73. Sillago maculata CV.

74. i/ sihama Eüpp. = Sillago malabarica Cuv.

75. Toxotes jaculator CV.

76. Upeneus sulphureus CV. — Upeneoides sulphureus Blkr.

77. // tragula Rich. = Upeneoides variegatus Blkr.

78. Tetragonopterus oligacanthus Blkr = Chaetodon oliga-

canthus Blkr.

79. Chelmon rostratus CV.

80. Monodactylus argenteus Blkr = Psettus rhombeus CV.

81. Stromateoides cinereus Blkr.

82. Platax arthriticus CV. a Platax batavianus CV.

83.
ff teira CV.

84. „ vespertilio Cuv.

85. Teuthis guttala Günth. ~ Ampbacanthus guttatus CV.

86.
ff java Günth. — Ampbacanthus javus CV.

87. ff Kopsii Günth. = Ampbacanthus Kopsii Blkr.

88. // virgata Günth. = Amphacanthus virgatus CV.

89. Sphyraena jello CV.

90. Scomber loo CV.

91. Enchelyopus haumela Blkr = Trichiurus baumela CV.

92. // savala Blkr = Trichiurus savala Cuv.

93. Scomberoides Commcrsonianus Lac. = Chorinemus Com-

mersonianus CV.

ö4. „ sanctipetri Blkr = Chor. sanctipetri CV.

95. Elacate nigra Günth. = Elacate mottah CV.
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96. Echeneis neucrates L.

97. Megalaspis Rottleri Blkr.

98. Caranx malam Blkr = Selar malaru Blkr.

99. „ xanthurus CV. == Selar Kuhli Blkr.

100. Citula gallus Blkr = Carangoides gallichthys Blkr.

101. f/ praeusta Blkr = Carangoides praeustus Blkr.

102. Gnathanodon speciosus Blkr.

103. Leiognathus fasciarus Blkr = Equula filigera CV.

104. Gaaza argentaria Günth = Gazza tapeinosoma Blkr.

105. Trichidion indicum Blkr = Polyneinus indicus Sh.

106. Eleutheronema tetradactylus Blkr = Polynemus tetra-

dactylus CV.

107. Mugil borneënsis Blkr.

108. ,/
• coeruleoniaculatus Lac.

109. f/ waigiensis QG. = Mugil melanochir K. v. H.

110. ,/ sundanensis Blkr.

111. Atherina duodecimalis CV.

112. Platycephalus bobossok Blkr.

113. . ,/ insidiator BI. Schn.

114. ,/ isacantlius CV.

115. Batrachus grunuieus CV.

116. Gobius caninus CV.

117. // puntang Blkr.

118. f/ puntangoides Blkr.

119. Trypauchen vagina CV.

120. Butis melanopterus Blkr — Eleotris melanopterus Blkr.

121. Bostrychus siuensis Lac. = Philvpnus ocellicauda Rich.

122. Congrogadus reticulatus Günth = Macbaerium reti-

culatum Blkr.

123. Arius (Ketuma) thalassinus Blkr = Arius nasutus Val.

124. // (Ariodes) tonggol Blkr = Arius tonggol Blkr.

125. ff (Arius) venosus Val. = Arius manjong Blkr.

126. Plotosus arab Blkr = Plotosus anguillaris Lac. =
Plot. castaneoides Blkr.

127. „ albilabris Val.

128. Mastacembelus strongylurus Blkr = Belone caudima-

cula Cuv.

129. 7/ annulatus Blkr= Belone cylindrica Blkr.
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130. Mastacembelus leiurus Blkr = Belone leiurus Blkr.

181. Hemirhamphus Gaimardi Val.

132. // melanurus Val:

133. // Quoyi Val.

184. Dussumieria elopoides Blkr.

135. Megalops macropterus Blkr = Megalops indicus Val.

136. Chirocentrus dorab Val.

137. Ilisha megalopterus Blkr = Pellona Hussellii Blkr.

138. Harengula (Sardinella) clupeoides Blkr = Sardinella

clupeoides Blkr.

139. // (Spratella) kowala Blkr = Spratella ko-

wala Blkr.

140. Alosa macrurus Blkr = Alausa macrurus Blkr.

141. Stolephorus (Stolephorus) Bro.wni Blkr = Engraulis

Browni Val.

142. ff ( // ) indicus Blkr = Engraulis

Eusselli Blkr.

143. ff (Thryssa) Hamiltoni Blkr = Engraulis

Grayi Blkr.

144. Dorosoma chacunda Blkr = Chatoessus chacunda Val.

145. Saurida tumbil Val.

146. Muraenesox bagio Pet. = Conger bagio Cant.

147. Monopterus javanensis Lac.

La Haye, Octobre 1867.
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SUR LA

FAUNE ICHTHYOLOGIQUE DE L'ILE

W A I G I O Ui

P. B L E E K E R.

On doit les connaissances ichthyologiques déja acquises de 1'ile

de Waigiou aux naturalistes francais. — Qüoy et gaimard, dans

la Zoölogie du Voyage de TUranie; — lesson, dans la Zoölogie

du Voyage de la Coquille ;
— et cuvier et valenciennes, dans

la grande Histoire naturelle des Poissons, ont fait connaitre bon

noinbre de poissons des parages de Waigiou, mais depuis ces

publications, pendant une trentaine d'années, rien ne fut ajouté

aux matériaux ichthyologiques rassemblés par les expéditions de

de freycinet et de duperrey. Dans les derniers temps seule-

ïnent feu m.- a. bernstein, pendant son séjour a Waigiou, a

fait une assez riche collection de poissons, et ce sont ces maté-

riaux, qui m'ont rnis a même de contribuer aussi de ma part a

élargir les limites des connaissances déja acquises.

Les espèces de poissons, inscrites dans la scjence, comme

habitant les parages de Waigiou, sont au nombre de 70. I/énu-

mération suivante en donne les noms conformément a Tétat

actuel de la science, inais j'y ai ajouté aussi les dénominations

sous lesquelles on peut les retrouver dans les ouvrages cités.
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1. Ginglymostoma cirratum MH.? = Scyllium ferrugi-

neum Less.

2. Chiloscyllium Freycineti Blkr = Scyllium Freycineti

QG. = Chiloscyllium plagiosum MH.

8. ii malayanumMH. = Scyllium malaisianumQG.

4. Carcharinus (Prionace) melauopterus Blkr = Carcharias

melanopterus QG.

5. Taeniura lymma MH. = Trygou Halgani Less.

6. Balistes (Balistapus) cinctus Lac. = Balistes Medinilla

QG. = Balistes erythropteron Less.

7. n ( » ) verrucosua Kp = Balistes prasli-

nensis QG.

8. Aleuteres personatus Less.

9. Platophrys (Platophrys) pantherinus Blkr? = Rhombus

macropterus QG.

10. Callyodon spinidens Swns. = Scarus spinidens QG.

11. Scarichthys auritus Blkr = Scarus vaigiensis QG.

12. Pseudoscarus harid Günth.? = Scarus longiceps CV.

13. Novaculichthys macrolepidotus Blkr = Labrus Arago

QG. ^= Julis taenianotus QG.

14. Labroides paradiseus Blkr.

15. Pomacentrus emarginatus CV.

16. Glyphidodon waigiensis QG.

17. Holocentrum spiniferQin Rüpp. = Holocentrum leo CV.

18. Psamraoperca waigiensis Blkr = Labrax waigiensis CV.

19. Myriodon waigiensis Günth. = Scorpaena waigiensis QG.

20. Variola louti Blkr = Serranus punctulatus CV.

21. Epinephelus argus Blkr = Serranus guttatus CV.

22. // hexagonatus Blkr = Serranus merra CV.

23. // undulosus Blkr = Epinephelus amboinensis

Blkr — Bodianus undulosus QG.

24. Lutjanus bengalensis Blkr = Diacope octovittata CV.

25. // Johnii Blkr = Lutjanus unimaculatus QG.

26. //* lineatus Blkr = Diacope lineata QG. =
Diacope striata CV.

27. // olivaceus Blkr = Mesoprion olivaceus CV.

28. // ? Quoyi Blkr = Dentex waigiensis QG. (an

pot. Chaetopteri spec?)
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29. Lutjanus Sebae Blkr.

30. // semicinctus QG.

31. // vitta Blkr = Serranus vitta QG.

32. // waigiensis Blkr = Diacope vaigiensis QG.
33. Lethrinus waigiensis CV.

34. Dentex raber CV.

35. Scolopsides cancellatus CV.

36. // lineatus QG., Blkr (nee Rüpp.)

37. // margari titer CV.

38. // temporalis CV.

39. Plectorhynchus Lessoni Blkr = Diagrarnma Lessonii CV.

40. Diaptems argyreus Blkr = Gerres waigiensis QG. =
Gerfes argyreus CV.

41. Pimelepterus waigiensis QG. = Pimelepterus Marciac CV.

42. Parupeneus indicus Blkr? = Upeneus waigiensis CV.

43. Scorpaena rawakensis QG.

44. Pseudomonopterus antennatus Blkr = Pterois anteunata CV.

45. //. zebra Blkr = Pterois zebra CV.

46. Pelor maculatum CV.

47. Synanceichthys verrucosus Blkr = Synanceia brachio CV.

48. Holacanthus semieirculatus CV.

49. Scomber loo CV.

50. Carangus hippos Blkr = Caranx sexfasciatus QG. =
Caranx Forsten CV. = Caranx Lessonii CV.

51. // melampygus Blkr = Caranx melarnpygus CV
#

52. Leiognathus fasciatus Blkr = Equula filigera CV.

53. Rhombotides lineatus Blkr = Acanthurus lineatus Lac.

54. // nummifer Blkr =s Acanthurus bariene Less.=
Acanthurus nummifer CV.

55. Naseus brachyeentron CV.

56. // unicornis Günth. = Naseus fronticornis Coinm-

57. Mugil waigiensis QG.

58. Atherina cylindrica CV. = Atherina vaigiensis QG. part.

59. u lacunosa Forsk = Atherina vaigiensis QG*

part.

60. Corystion oriëntale Blkr == Dactylopterus orientalis CV.

61. Platycephalus isacanthus CV.

62. Periophthalmus argentilineatus Val.
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63. Periophthalmus Koelreuteri Val. = Periophthalmus ka-

lolo Less.

64. Culius fuscus Blkr. = Eleotris niger QG.

65. Plotosus arab Blkr = Plotoseus ikapor Less.

Q6. Saurida tumbil Val.

6 7. Muraena tnaculata Ham. Buch. = Anguilla marmorata QG.

68. Muraenesox bagio Pet. = Ophisuras rostratus QG.

69. Gymnothorax caninus Blkr = Muraena cairina QG.

70. // marmoratus Blkr = Muraena marmorata QG.

Les poissons, trouvés a Waigiou par feu m.- bernstein

appartiennent a 93 espèces, et, ce qui est assez remarquable,

de ces espèces 9 seulement se retrouvent sur la liste précédente,

savoir: Balistes (Balistapus) verrucosus, Lutjanus bengalensis, Lut-

janus lineatus, Parupeneus indicus, Scomber loo, Carangus hip-

pos, Mugil waigiensis, Periophthalmus argentilineatus et Plotosus

arab. — Du reste ces espèces, a Pexception seulement des Leiodon

patoca, Leioglossus carangoides, Trichidion indicum et Crossorhinus

dasypogon, dont Ie dernier ne figurait pas jusqu'ici parmi les espè-

ces indo-archipélagiques et que je viens de retrouver parmi des

poissons envoyés des lies Arou, étaient déjè, connues des Moluques.

Voici 1'énumération des poissons envoyés par bernstein.

1. Crossorhinus dasypogon Blkr, n. spec.

2. Ehinobatus armatus MH.
3. Balistes (Balistapus) lineatus Kp.

4. //(//) verrucosus Blkr.

5. // (Pseudobalistes) flavomarginatus Blkr.

6. Monacanthus tomentosus Cuv.

7. Crayracion nigropunctatus Blkr.

8. Leiodon patoca Blkr.

9. Antennarius marmoratus Günth.

10. Gastrotokeus biaculeatus Heek.

11. Centriscus scutatus L. = Acentrachme scutata Gill.

12. Amphisile strigata Gfinth.

13. Solea heterorhinus Günth.

14. Achirus Thepassi Blkr.

15. Pseudorhombus polyspilus Blkr.
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16. Cheilinus fasciatus CV.

17. Julis dorsalis QG.

18. Cheilio inermis Rich.

19. Premnas biaculeatus Blkr.

20. Prochilus percula Blkr.

21. Tetradrachmum arcuatum Blkr.

22. Glyphidodon antjerius K. v. H.

23. Cichlops Hellmuthi Blkr.

24. // * spilopterus Blkr.

25. Plesiops nigricans Günth.

26. Pseudochromis fuscus M. Tr.

27. Diapterus abbreviatus Blkr.

28. // filamentosus Blkr.

29. // macrosoma Blkr.

30. Epinephelus alboguttatus Blkr.

31. n horridus Blkr.

32. // Gilberti Blkr = Epinephelus pardalis Blkr.

33. Lutjanus amboinensis Blkr.

34. // bengalensis Blkr.

35. // coeruleopunctatus Blkr.

36. // lineatus Blkr = Mesoprion striatus Blkr ol.

37. Macolor typus Blkr.

38. Lethrinus harak CV.

39. Dentex nemurus Blkr = Synagris nemurus Günth.

40. Plectorhynchus crassispina Blkr.

41. Lobotes auctorum Günth. = Lobotes erate CV.

42. Pristipoma hasta CV.

43. // maculatum Günth.

44. Amblycirrhites Porsteri Blkr = Cirrhites Forsteri Günth.

45. Scorpaena bandanensis Blkr = Scorpaena aplodactylus Blkr.

46. Scorpaenopsis diabolus Blkr.

47. Upeneus sulphureus CV.

48. // tragula Rich.

49. Parupeneus indicus Blkr.

50. Harpochirus punctatus Cant.

51. Platax arthriticus CV. — Platax batavianus CV.

52. // vespertilio Cuv.

53. Zanclus cornutus CV.
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54. Tetragonopterus oligucauthus Blkr.

55. // Eafflesi Blkr.

56. // vittaius Blkr.

57. Holacantlms nicobariensis CV.

58. // xanthometopon Blkr.

59. Sphyraena obtusata CV.

60. Scornber loo CV.

61. Enchelyopus hauuiela Blkr.

62. Scomberoides Coramersonianus Lac.

63. Carangus hippos Blkr.

64. Leioglossus carangoides Blkr.

65. Gnathanodon specie-sus Blkr.

66. Citula gallus Blkr.

67. Lactarius delicatulus CV.

68. Gazza equulaeforrnis Eüpp.

69. Teuthis vermiculata Günth.

70. Ehombotides matoides Blkr.

71. Mugil coeruleomaculatus Lac.

72. // waigiensis QG.

73. Tricbidiou indicum Blkr.

74. // kuru Blkr.

75. Aulcstoma chinerise Lac.

76. Gobius ornatus Eüpp = Gobius interstinctus Eich.

77. Eleotris Hoedti Blkr.

78. Valencieunesia Hasselt! Blkr « Eleotriodes Hasseltii Blkr.

79. Periophthalmus argentiliueatus Val.

80. // Schlosseri Val.

81. Pierasfer gracilis Blkr.

82. Plotosus arab Blkr.

83. Conorhynchus glossodon Blkr = Albula glossodonta Eüpp.

84. Mastacembelus annulatus Blkr = Mast. choram Blkr.

85. Chirocentrus dorab Val.

86. Dussumieria elopoides Blkr.

87. Harengula (Spratella) kowala Blkr.

88. // (Paralosa) Valenciennesi Blkr = Har. mela-

uurus Blkr.

89. Gymnothorax ceramensis Blkr.

90. // micropoecilus Blkr.
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91. Gymnothorax polyuranodon Blkr.

92. Echidna zebra Blkr.

93. Gymnomuraena micropterus Blkr.

Des énumérations précédentes il résulte, que Ie nombre des

espèces de poissons actuellement connues de Waigiou, monte &

154, chiffre qui ne représente probablement qu'un septième ou

huitième des espèces que des recherches ultérieures peuvent faire

connaifcre de ces parages.

La Haye, Octobre 1867.

VERSL. EN MEDE1). AFI). NATUURK. 2de REEKS. DEEL II. 21



DEÜXIEME NOTICE

SCR LA

FATJNE ICHTHYOLOGIQUE DES iLES

8 A N G I &
PAR

P. B L E E K E R

Exaininant tout récemment utie petite collection de poissons,

provenant des ïles Sangir, je la trouvai composée des espèces

suivantes

:

1. Cantbogaster ocellatus Blkr.

2. „ striolatus Blkr.

3. Syngnathus tetrophthalrnus Blkr.

4. Tetragonopterus citrinellus Blkr.

5. Übombotides matoides Blkr.

6. Aphtbaimichtbys abbreviatus Blkr.

7. Bracbysomophis borridus Kp.

8. Ophisurus fasciatus Bich.

9. Callechelys melanotaenia Blkr.

10. Gymnotborax Boschi Blkr.

11- » ceramensis Blkr,

12. // isingleenoides Blkr.

13. // reticularis BI.

Dans mon article sur cette faune, publié en Tan 1857

(Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Sangir-

eilanden, Nat. Tijdschr. Ned. lncl. XIII p. 369—380) 133
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espèces furent énumerées de ces ïles d'après un envoi fait par

feu a. f. j. jansen, mort gouverneur de 1'ïle de Célèbes. Des

13 espèces de la collection actuelle 2 seulement se retrouvent

dans' la liste de 1857, de sorte que 11 sont nouvelles pour la

faune des Sangir et que Ie norabre des espèces actuellement

connues de ces ïles uionte a 14é.

Le Brachysomophis horridus est la seule des espèces, quon

ne savait pas jusqu'ici habiter Flnde archipélagique. J'en

donne ici la description pour completer celle qu'en a publiée

M.- KAUP.

Brachysomophis horridus Kp., Uebers. Aale p. 9 tab.

1 fig, 6 (caput); Bleeker, Atl. Ichth. Ind. or.

Neèrl. IV. tab. 154 fig. 3.

Brachysoinoph. corpore cylindraceo valde elongato, altitudine

%\\ circiter in ejus longitudine; capite acuto depresso 7f cir-

citer in longitudine corporis, corpore non latiore, triplo circiter

longiore quam alto; oculis sursum spectantibus, diametro 15

circiter in longitudine capitis; rostro acuto convexo oculo non

longiore, breviore quam basi lato, apice non carnoso; naribus

se invicem approximatis, anterioribus oculo magis quam rostri

apici approximatis margine elevato brevitubulatis ; labiis papil-

lis numerosis conicis uniseriatis supralabialibus infralabialibus

longioribus'; maxilla inferiore paulo ante rostrum prominente;

rictu 2| ad 2-| in longitudine capitis; dentibus acutis conicis

vel subulatis ; dentibus palatinis biseriatis seriebus distantibus

utroque latere serie externa subaequalibus 25 ad 27, serie in-

terna iis serie externa majoribus subaequalibus 8 ad 11; den-

tibus nasalibus periphericis conicis uniseriatis 4 vel 5 angu-

laribus ceteris majoribus, mediis 2 vel 3 subulatis posteriore

ceteris multo longiore; dentibus vomerinis uniseriatis 6 ad 8

quorum 3 elongatis subulatis; dentibus inframaxillaribus uni-

seriatis subulatis distantibus utroque latere 10 ad 12 subanti-

cis ceteris longioribus ; apertura branchiali ampla ; cute laevi

cauda postice tantum leviter rugosa; linea laterali tubulis con-

tiguis porisque distantibus notata ; cauda apicem versus depressa

latiore quam alta extremo apice conica acuta; pinna dorsali

21 *
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minus \ capitis longitudinis post aperturam branchialem inci-

piente, corpore plus duplo humiliore, postice non emarginata,

dimirlia rictus longitudine circiter ante apicem caudae desinente;

pinnis pectoralibus obtusis rotundatis 10 ad 11 in longitudine

capitis; anali antice in 5 a nona corporis parte incipiente dor-

sali non humiliore postice non einarginata radiis posticis radiis

dorsalibus posticis opposita; colore corpore superne pulchre oli-

vaceo, inferne margaritaceo; capite superne aureo-viridi; iride

aurea; occipite antice punctis confertis flavis in seriem trans-

versam dispositis; poris capite superne sat numerosis et poris

linea laterali nigro cinctis; pinnis flavescentibus, dorsali dimi-

dio inferiore fusco arenata.

B. 16 ad 18. D. 207 eire. R 10. A. 140 eire.

Hab. Sangir, in mari.

Longitudo speciminis descripti 572.'"

Rem. LTespèce actuelle n'était connue jusqu'ici que de File

d'Otaiti. «Pen ai publié une figure dans Ie 4e Volume de

1'Atlas ichthyologique des Indes Neerlandaises, figure prise sur

un individu d'origine inconnue et moins age que celui des ïles

Sangir. Ce dernier individu montre très-distinctement les points

noirs des pores de la ligne laterale et du dessus de la tête ainsi

que la rangée de points jaunes traversant Tocciput.

L'estomac de eet individu contenait un individu de Cheilio

inermis Eich. d'une longueur d'environ 300'" et dont la tête,

avalée Ie premier, se trouvait encore en bon état tandis que Ie

tronc netait presque plus reconnaissable.

La Haye, Octobr. 1867.



DEUXIEME NOTICE

SUli LA

FAUN E ICHTHYOLOGIQUE DES ÏLES

AROU.
PAR

P. B L E E K E R.

Il y a déja quatre aus que je publiai une première notice

sur la faune ichthyologique des iles Arou (Versl. Meded. Kon.

Akad. v. Weteusch. Afd. Natuurk. Tom. XVI et Ned Tijdschr.

Dierk. Toïl. II), dans laquelle j'énumérai 47 espèces de pois-

sons habitant les cötes de ces iles et faisant partie du Musée

de Leide.

Depuis, ar.- c. b. h. von rosenberg, dans un ouvrage inti-

tulé: Reis naar de Zuidooster-eilanden gedaan in 1865", a pu-

blic une liste de plus de 250 espèces de poissons, qui y sont

dites habiter les eaux des iles Arou, mais, bien qu'il soit pro-

bable quen effet les espèces qi e m> von eosenberg énumère,

font partie de la faune de ces iles, puisqu'on les retrouve dans

les mers de Banda, de Céram et d'Amboine, Ténumération de

m.- von rosenberg n'est a cor.sidérer que comme d'une valeur

plus que douteuse, vu que 1'auteur n'a pas eu sous la main

les moyens pour déterminer les espèces qu'il a vues, Sa liste

n'est qu'un document de probabilité et non pas de scieuce po-

sitive, et elle est donc & considérer comme non avenue.

Dans les derniers temps Ie Musée de Leide a recu de nou-

veau quelques poissons des iles Arou, qu'il doit a la géaé-

rosité de m.- hoedt. Cetle petite collection se compose des

espèces suivantes.
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1. Carckarinus (Prionace) atnboinensis Blkr.

2. Crossorhinus dasypogon Blkr.

3. Tetraodon argenteus Lac.

4. Pentapus nemurus Blkr.

5. Echeneis neucrates L.

6. Saurus myops CV.

7. Saurida nebulosa Val.

Aucune de ces espèces n'était connue des iles xVrou. Elles

font donc monter a 44 Ie nombre des espèces actuellement a

inscrire dans la faune de ces lies. Une des espèces, Ie Cros-

sorhinus dasypogon, se distingue des espèces connues de Cros-

sorhinus, Ie barbatus et Ie tentaculatus, par les nombreux ap-

pendices digités de la lèvre inférieure. J'en ai donné une de-

scription détaillée, ainsi que la figure, dans les Archives néerlan-

daises des sciences exactes et naturelles.

La Haye, Octobre 1867.



DESCRIPTION
DE

TKOIS ESPÈCBS INÉDITES DE CHROMIDOÏDES

DE

MADAGASCAR
PAR

P. B L E E K E B

Paratilapia Blkr.

Corpus oblongum compressum squamis inagnis cienoideis (29

vel 30 in serie longitudinali) vestitum, squamis operculo qua-

driseriatis, genis sexseriatis, interoperculo bi- ad triseriatis. Dentes

maxillis conici acuti curvati tri- ad quadriseriati, serie externa cete-

ris multo fortiores. Nares utroque latere simplices. Praeoperculum

edentulum. Processus arcus branchialis externi ossei oblongi dis-

tautes senati. Os pharyngeale inferius iriangulare linea media

sutura debili simplex, margine posteriore concavum. Dentes pha-

ryngeales compressi apice conici infra apicem emarginati. Linea

lateralis interrupta tubulis eimplicibus notata. Pinnae dorsalis

et analis alepidotae, dorsalis spinis 12, analis spinis 8. B. 5.

Hem. Le genre Paratilapia est Ie plus voisin du genre He-

michromis Pet. mais il s'en distingue essentiellement taut par

son écaillure cténoïde que par la plural ité des rangées de

dents aux deux inachuires. A ces différences s'ajoutent encore

celles des rangées en plus grand nombre des écailles des joues

et de Tinteropercule, tandis qne le nombre des épines dorsales,

de 13 ou 14' dans rilemichromis, u'cst que de 12 dans le



( 308
)

genre actuel. Le Paratilapia forme comme une transition au

genre Acara d'après la définition de ce type Heckélien par

m.- günther et il ne se distiague guère de ce type que par

la forme allongée et par les dentelures des appendices osseux

de 1'arc branchial externe ainsi que par le nombre des épines

de la dorsale qui, dans les Acara, ne semble pas descendre

au dessous de 13.

Paratilapia Polleni Blkr.

Paratilap. corpore oblongo compresso, altitudine 3 et paulo

ad 3 fere in ejus longitudine, latitudine 2£ ad 21 in ejus

altitudine; capite acutiusculo 3J- ad 31 in longitudine corpo-

ris; altitudine capitis 1 et paulo-, latitudine capitis 2 ad 2 et

paulo in ejus longitudine; oculis diametro 3^ ad 4 in longi-

tudine capitis, diametro 1 et paulo ad 1' distantibus; linea

rostro-frontali declivi concaviuscula vel concava; naribus con-

spicuis rotundis patulis ; rostro acuto, alepidoto, oculo paulo

ad non breviore; osse suborbitali parte humillima oculi diame-

tro duplo circiter kumiliore; maxillis, inferiore elevata paulo

prominente, superiore valde protractili sub oculi dimidio ante-

riore desinente, 2|- ad 2 J in longitudine capitis ; dentibus maxil-

lis conicis acutis apice non fuscatis, maxilla superiore serie ex-

terna utroque latere 10 ad 15, maxilla inferiore serie externa

utroque latere 10 ad 13 anterioribus ceteris majoribus; denti-

bus seriebus internis utraque maxilla sat numerosis; labiis car-

nosis, inferiore sulco longitudinali mediano duplicato; maxilla

inferiore antice inferne poris conspicuis nullis; squamis genis

sexseriatis ; limbo praeoperculari insuper squamis uniseriatis;

praeperculo obtuse rotundato; squamis operculo quadriseriatis,

interoperculo bi- ad triseriatis ; dentibus pharyngealibus com-

pressis curvatis infra apicem conicum emarginatis, osse pharyn-

geali inferiore serie posteriore ceteris longioribus subaequalibus

;

squamis capite, dorso antice ventreque cycloideis, lateribus

caudaque ctenoideis ; squamis lateribus 29 vel 30 in serie lon-

gitudinali absque squamis basi pinnae caudalis, 4 in serie

transversali lineam lateralem inter et pinnam dorsalem spino-

sam; squamis linea laterali medio postice leviter emarginatis;
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linea laterali singulis squamis tubulo simplice notata, sub radio

dorsali 2° vel 3° abrupta, parte ejus caudali post finem vel

sub fine partis superioris incipiente
;
pinnis dorsali et anali basi

alepidotis, dorsali spinis mediocribus postrorsum longitudine ac-

crescentibus posteriore ceteris longiore 2\ ad 3 in altitudine

corporis, membrana inter singulas spinas incisa lobata; dorsali

radiosa dorsali spinosa multo altiore acuta, radiis 4° et 5°

radiis ceteris longioribus; pinnis pectoralibus obtusiuscule ro-

tundatis 6\ ad 5|-, ventralibus acutis radio 1° in filum breve

producto 5 ad 4J-, caudali convexa angulis obtusa 4^ ad 4 1

/

in longitudine corporis ; anali spinis mediocribus postica radiis

mediis duplo vel plus duplo breviore , parte radiosa dorsali ra-

diosa humiliore acuta radiis 4° et 5° radiis ceteris longi-

oribus ; colore corpore nigricante-violaceo, ventre ditre di-

lutiore ; iride viridi margine orbitali nigricante ; squamis

capite corporeque plurimis vulgo guttula vel macula parva

irregulari nitente coerulea; pinnis imparibus nigricante-violacèis

vel fusco-violaceis membrana inter singulas spinas radiosque gut-

tulis pluribus pulchre coeruleis, dorsali radiosa basi antice ma-

cula oblonga uigra; pinnis pectoralibus radiis profunde viola-

ceis membrana violaceo-hyalinis, basi macula nigricante-viola-

cea ; ventralibus vioiasceiite-fuscis guttulis vulgo sparsis coeruleis.

B. 5. D. 12/11 vel 12/12. P. 2/13 vel 2/14. Y. 1/5. A.

3/9 vel 3/10. C. 1/16/1 et lat, brev,

Hab. Ambassuana, Madagascar septentrionalis, in fluviis.

Longitudo 8 speciminum 118'" ad 160'".

Tilapia oligacanthus Blkr.

Tilap. corpore oblongo compresso, altitudine 3 circiter in

ejus longitudine, latitudine 2| ad 2 1 in ejus altitudine; ca-

pite acutiusculo S| ad 4 in longitudine corporis acque alto

circiter ac longo ; oculis diametro 3 circiter in longitudine

capitis, diametro | ad 1 fere distantibus; linea rostro-fron-

tali declivi rectiuscula ; linea interoculari concaviuscula;

naribus conspicuis rotundis patulis; rostro acuto non con-

vexo absque maxilla oculo sat multo breviore; osse subor-

bitali parte humillima oculi diametro duplo fere humiliore
j
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maxillis aequalibus, inferiore sat humili, superiore ante oculum

vel sub oculi margine anteriore desinente, 3 et paulo in longi-

tudine capitis; dentibus maxillis compressis basi quara apice

gracilioribus, apice truncatis, incisura mediana bilobis, serie

exlerna seriebus ceteris conspicue majoribus, intermaxillaribus

utroque latere 18 circiter, inframaxillaribus utroque latere 4 ad

6 non post medium maxillae ramum sese extendentibus; labiis

carnosis; maxilla inferiore antice inferne poris conspicuis nullis
;

squamis capite cycloideis, corpore ctenoideis; squamis genis

quadri-seriatis praeoperculi limbum non tegentibus; praeoper-

culo subrectangulo angulo rotundato; squamis operculo quadri-

ad quinque-seriatis, interoperculo uniseriatis; dentibus pharyn-

gealibus compressiusculis apice fuscatis conicis leviter curvatis

infra apicem emarginatis; squamis lateribus 30 ad 32 in serie

longitudinali absque squamis basi pinnae caudalis, 16 circiter

in serie transversali quarum 4 lineam lateralem inter et spinas

dorsales anteriores; squamis ventralibus parvis 18 circiter in

serie longitudinali aperturam branchialem inter et basin ventra-

lium; squamis linea laterali medio postice incisura sat gracili

emarginatis; linea laterali singulis squamis tubulo simplice notata

sub radio dorsaü 3° vel 4° vel 5° abrupta, parte ejus cau-

dali vix post finem vel sub fine partis superioris incipiente;

pinnis dorsali et anali basi alepidotis, dorsali spinis mediocribus 4

anterioribus exceptis postrorsum longitudine vix accrescentibus

Z\ ad 2^- in altitudine corporis, membrana inter singulas spinas

incisa lobata ; dorsali radiosa dorsali spinosa altiore acuta radiis

5° et 6° radiis ceteris longioribus pinua deflexa basin caudalis

paulo superantibus; pectoralibus et ventralibus acutis 4 circiter-,

caudali extensa emarginata angulis acuta 31- ad 3| in longi-

tudine corporis; anali spinis validis 3 a spina dorsi longissima

longiore et multo fortiore anali radiosa vix humiliore; anali

radiosa acuta convexa radiis anterioribus ceteris longioribus;

colore corpore pulchre violascente-olivaceo, capite superne viola-

scente; iride viridi margine orbitali nigra; regione inframaxil-

lari, interoperculo regioneque thoraco-gulari violaceo-nigris; corpore

fasciis 5 transversis latis diffusis nigricante-violaceis, fascia l a

dorso-axillari, 2a dorso-ventrali, 3a et 4a dorso-analibus, 5 a

caudali; squamis corpore tam fasciis quam parte dilutiore plu*
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rimis macula parva fusca vel margaritacea ornatis
;
pinnis pecto-

ralibus violascente-hyalinis radiis aurantiacis; pinnis ceteris

radiis aurantiacis membrana violascentibus, dorsali et anali di

midio basali late nigricante-violaceis vel nigris ; caudali membrana

ocellis margaritaceis.

\"ar. nossibeënsis iride aurea, margine orbitali nigra; capite

inierne ventreque maculis nigris nullis ; colore toto corpore

dilutiore.

B. 5. D. 13/12 vel 13/13. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/8 vel

3/9. C. 1/14/1 et lat. brev.

Hab. Madagascar, in flumine Samberano; Nossibé, in lacu

Pambilao.

Longitudo 6 speciminum 50"' ad 103/'

Rem. Le Tilapia actuel se distingue de ses congénères tant

par la formule des rayons que par les quatre rangées des

écailles sousoculaires. On ne retrouve le nombre de 13 épines

dorsales que dans le Tilapia Sparmanni Smith. Mais dans le

Sparmanni il n'y a que deux rangées d'écailles sousorbitaires

et puis encore il a la tête convexe, les nageoires impaires ornées

de rangées de gouttelettes noiratres, les dents intermaxillaires

de la rangée externe plus nombreuses (22 de chaque cöté), la

dorsale inolle s'étendant jusqu'au milieu de la caudale, 28 écail-

les seulement dans la ligne laterale et 1 4 sur une rangée trans-

versale, etc. L'individu de Madagascar se distingue des autres,

qui tous proviennent du lac de Pambilao de 1'ïle de Nossibé,

par la coloration noire de la rnachoire inférieure, de Tinteroper-

cule et de la région thoraco-gulaire et par des couleur s géné-

ralement plus foncées.

Paretroplüs Blkr.

Corpus oblbngum valde compressum, squamis cycloideis me-

diocribus (37 circiter) in serie longitudinali. Dentes maxillis

uniseriati conici obtusi non lobati. Praeoperculum edentulum.

Squamae genis 4-seriatae. Os pharyngeale inferius triangulaire linea
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media sutura solida simplex. Dentes pharyngeales ex parte apice

conici ex parte apice obtusi concavi. Linea lateralis tubulis simpli-

cibus notata lateribus caudaque couspicua. Pinnae dorsalis et analis

basi vagina squamosa inclusae, dorsalis spinis 18 vel 19, analis spi-

nis 9. Processus arcus branchialis externi cornei conici breves. B. 5.

Rem. Au commencemeut de 1862 j'ai publié *) un genre

sous Ie nom de Pseudetroplus sur Fespèce que cuvier a décrite

sous Ie nom d'Etroplus coruchi. Je.croyai cette espèce géné-

riquement distincte de Fespèce type (TEtroplus, TEtroplus sura-

tensis (Etroplus meleagris Cuv.) dont 1'armure de la bouche,

a en juger d'après la description de cuvier, . me parut être

formée par des dents plates tronquées et tranchantes disposées

sur une simple rangée. Le coruchi présentant des dents bisé-

riales et tricuspides aux deux machoires, il me fallait bien y

voir un type distinct. Or, depuis il a été bien constaté par

m.- day f) que le suratensis présente une dentition analogue

(teeth in two rows in each jaw, compressed and sharp in the

centre, with a small lobe on each si de) a\ celle du coruchi et

c'est donc a juste titre que m.- günther n'a point adopté le

genre Pseudetroplus. La définition du genre Etroplus, donnée

par m.- günther devra cependant être modifiée en ce sens que

Fexpression : // teeth ... in one or two series
1
' soit lue // teeth . .

.

in two series" tandis que Fexpression //Dorsal fin not scaly"

n'est pas non plus fort heureuse, puisqu'on pourrait dire avec

autant de droit que la dorsale est fortement écailleuse, vu la

large gaine squammeuse qui entoure sa base.

L'observation que je viens de faire est nécessaire pour mieux

faire saisir le caractère générique principal du type nouveau, pour

lequel je propose le nom de Paretroplus et qui vient d'être

découvert dans les eaux douces de Nossibé par les intrépides

voyageurs néerlandais mm.- pollen et van dam. Ce type se dis-

tingue surtout du genre Etroplus par ses dents intermaxillaires et

inframaxillaires coniques obtuses, distantes, peu nombreuses, inéga-

les et disposées sur une simple rangée. La bouche y est fort

*) Notices ichthyologiques. Versl. en Meded. Kon, Akad. v. Wetensch. Afd.

Natuurk. Vol. XIV.

f) The Fisnes of Malabar, p. 161.
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petite et les épines anales, au nombre de 12 on 13 dans les

Etroplus, ne sont qu'au nombre de 9 dans Ie genre actuel.

Paretroplus Damii Blkr.

Paretropi. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 2J
in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine; ca-

pite acutiusculo 4 ad 4 et paulo in longitudine corporis; alti-

tudine capitis 1 circiter in ejus longitudine; oculis diametro

3 fere ad 3 in longitudine capitis, minus diametro 1 dis-

tantibus; linea rostro-frontali declivi rectiuscula, ante oculos

leviter concava; linea interoculari rectiuscula; naribus conspi-

cuis rotundis patulis ; rostro acuto alepidoto cum maxilla su-

periore oculo non breviore; osse suborbitali parte humillima

oculo sat multo humiliore; maxillis aequalibus parvis supe-

riore ante oculum desinente 4 circiter in longitudine capitis
;

dentibus maxillis couicis obtusis integris, intermaxillaribus utro-

que latere 4 vel 5 postrorsum longitudine decrescentibus, in-

framaxillaribus utroque latere 6 inaequalibus symphysiali se-

quente minore; labiis carnosis; maxilla inferiore antice inferne

poris conspicuis nullis; squamis capite corporeque granulosis

cycloideis; squamis genis quadriseriatis, hmbum praeoperculi

non tegentibus; praeoperculo obtusangulo angulo rotundato;

operculo squamis quadri- vel quinqueseriatis ; interoperculo squa-

mis uni- ad biseriatis ; dentibus pharyngealibus seriebus externis

compressiusculis apice conicis infra apicem leviter emarginatis,

seriebus internis pharyngealibusque inferioribus seriebus poste-

rioribus mediis corona obtusa facie masticatoria concava ; squamis

lateribus 39 circiter in serie longitudinali absque squamis basi

pinnae caudalis, 19 vel 20 in serie transversali quarum 5 vel 5^

lineam lateralem in ter et pinnam dorsalem spinosam; squamis

ventralibus parvis 25 circiter in serie longitudinali aperturam

branchialem inter et basin ventralium; squamis linea laterali

postice non emarginatis; linea laterali singulis squamis tubulo

simplice notata sub radiis dorsalibus anterioribus abrupta, parte

ejus caudali vix post partem anteriorem incipiente
;
pinnis dorsali

et anali basi vagina squamosa sat elevata inclusis ; dorsali spinosa

spinis mediocribus posterioribus longitudine subaequalibus 3 ad
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8i in altitudine corporis membrana inter singulas spinas levi-

ter incisa lobata; dorsali radiosa dorsali spinosa altiore obtus-

angula radiis 4°, 5° et 6° radiis ceteris longioribus; pectora-

libus obtuse rotundatis 5 fere ad 5-, ventralibus acutis 5

3

ad 6-, caudali extensa postice leviter emarginata angulis acu-

liuscula 4 circiter in longitudine corporis; anali parte spinosa

parte radiosa longiore spinis vaiidis postorsum longitudine ac-

crescentibus spinis dorsalibus fortioribus sed vix longioribus,

parte radiosa parte spinosa altiore obtusa rotundata radiis me-

diis radiis ceteris longioribus; colore corpore superne pulchre

olivaceo olivascente-fusco diffuse nebulato, inferne olivascente-au-

rantiaco; iride viridi margine pupillari aurea; axilla superne

macula niagna nigricante-violacea
;

pinnis pectoralibus aurantiacis,

ceteris aurantiacis membrana fusco vel violaceo arenatis,

B. 5. D. 19/13 vel 19/14 vel 18/14 vel 18/15. P. 2/15.

V. 1/5. A. 9/11 vel 9/12. C. 1/14/1 et lat. brev.

Hab. Nossibe (Lacus Parnbilao).

Longitudo 2 speciminum 80'" et 95'".

La Haye, Novembre 1
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GESCHIEDENIS DER CHLOROPHYLLBANDEN

BIJ

SPIROGYRA LINEATA,

EENE NIEUWE SOORT VAN DIT ALGENGESLACHT UIT JAPAN.

DOOR

W. F. R. SURINGAB.

Onder de japansche wieren van het Rijksherbarium, mij door

den Heer miquel ter bewerking afgestaan, (zie diens Pro-

lusio florae Japanica, en Annales Musei Bal. Lugd. Bat.)

was eene nieuwe Spirogyra, na verwant aan Spirogyra ortlio-

spira naegeli. Zij komt, ten opzigte van de afmetingen

der cellen, ten naasten bij met deze overeen, en heeft ook met

haar het eigenaardig kenmerk gemeen, dat de chlorophyllban-

den, in plaats van spiralen, bijna regte strooken vormen , nau-

welijks hellende op de lengteas der cel. Zij onderscheidt zich

door veel donkerder kleur, door meer rigiditeit, en inzonderheid

doordien de celwanden vrij digt overlangs gestreept zijn. Van-

daar de soortsnaam lineata.

Zoekende naar den aard en het ontstaan van deze strepen,

kwam ik tevens op het spoor van de ontwikkeling der chlo-

rophyllbanden met welke deze strepen bleken genetisch zamen

te hangen. De voorwerpen , die op papier gedroogd waren , na-

men, bij langzame opweeking, in zoodanige mate haren vorm

terug, dat het mogelijk werd, althans in algemeene trekken

en duidelijker dan men zulks van gedroogde voorwerpen ver-

wachten zou , de ontwikkelingsgeschiedenis te leeren kennen.

Gelijk men weet, bestaat de draad der Spiroggra's uit eene
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enkele rij van gelijksoortige cellen, die in de lengte aangroeit,

vooreerst door eindelingschen groei, waarbij de topcel, telkens

als zij eene zekere lengte bereikt heeft, in twee cellen wordt

verdeeld, en voorts door voortgezetten groei en deeling van de

cellen, welke aldus achtereenvolgens door deeling der topcel

aan den draad zijn toegevoegd. Bijgevolg ontmoet men, van

de topcel uitgaande, eerst cellen die door enkele deeling

uit deze ontstaan zijn, vervolgens de zoodanige die aan een

tweede, en, naarmate men zich verder van den top verwijdert,

dezulken die aan verder voortgezetten groei en meermalen her-

haalde celdeeling haar ontstaan te danken hebben. Men vindt

dus tevens, langs dien weg, de verschillende phasen die elk

nieuwgevormd element, bij dien voortgezetten groei en verdee-

ling, achtereenvolgens doorloopt, en uit de vergelijking van

deze phasen blijkt de ontwikkelingsgeschiedenis.

De aldus bij onze Spirogyra lineata waargenomen phasen zijn

de volgende. In de topcel, en evenzoo in eenige op haar vol-

gende cellen, werden noch strepen noch regte chlorophyllbanden

waargenomen, maar gewone spiraalvormige banden, doorgaans

vijf in aantal, elk met omstreeks twee losse windingen (fig. 1.)

Verderop waren diezelfde banden meer in de rigting der lengte-

as uitgestrekt, eindelijks geheel regt. Op deze hoogte (fig. 2).

begon tevens het chlorophyll bleeker te worden, en was, een paar

cellen verder, geheel verdwenen. Alleen het grijze plasma der

banden was overgebleven, en dit had zich geplitst in draden,

die, aanvankelijk nog de scheiding der banden vertoonende,

weldra over de binnenvlakte van den celwand gelijkmatig waren

uitgebreid. Het bleek, dat deze draden , uit de ontbinding van

het plasma der chlorophyllbanden ontstaan, aan de cellen van

deze Spwogyra, van hier af, het zoo eigenaardig overlangs ge-

streepte voorkomen verleenen.

Den draad verder vervolgende, kwam weldra nieuw chloro-

phyll voor den dag, eerst (fig. 3) als opzichzelfstaande bleek-

groene vlekjes, waarschijnlijk jonge, bij opweeking niet volko-

men gerestaureerde chlorophyllblaasjes, vervolgens (fig. 4) in

den vorm van smalle, doch allezins duidelijke banden, elk met

eene rij scherp begrensde blaasjes. Deze banden waren regt, en

jn de rigting van de lengte-as der cellen uitgestrekt, dus even-
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wijdig aan de gelijktijdig duidelijk zigtbare overlangscbe stre-

pen. Nog een klein eindweegs verder, en deze oorspronkelijk

regte enkelvoudige chlorophyllbanden beginnen eene merkwaar-

dige vertakking te vertoonen, terwijl het aantal blaasjes toe-

neemt (fig. 5); die takken groeijen namelijk uit tot een soort

guirlandes, om ten slotte een geheel voort te brengen, zeer

nabij gelijkende op spiraalbanden als die welke in de topcellen

van den draad worden gezien (fig. 6). Wij zullen ze secundaire

spiralen noemen, ter onderscheiding van die eerste of primaire,

welke op geheel andere wijze ontstaan, en waarvan de over-

blijfsels zich ook hier, ofschoon flaauwer, nog steeds in den

vorm der overlangscbe strepen vertoonen.

In de verder gelegen cellen van den draad waren de laatste-

lijk gevormde, secundaire chlorophyllbanden op nieuw in de

rigting der lengte-as uitgestrekt. Zij hadden zich daarbij ver-

eenigd tot drie breedere strooken (fig. 7) die, in elke cel op

zichzelve beschouwd, zich genoegzaam regt en in overlangsche

rigting uitgestrekt vertoonen. Eerst dan wanneer men ze in

eene geheele reeks van cellen gelijktijdig overziet (fig. A. 7)

verraden zij een zacht spiraal vormigen loop. Het is deze toe-

stand, die in eene hoeveelheid draden, zonder bepaalde keuze

der deelen in het gezigtsveld van het miskroskoop gebragt,

het meest algemeen vertegenwoordigd wordt gevonden. Van hier

af gerekend vertoonden dan ook de enkele draden, die van haar top

af naar achteren toe werden gevolgd, geene zoo in het oogloopende

verscheidenheden meer, als tusschen den top en dit gedeelte werden

waargenomen. Alleenlijk moet worden opgemerkt, dat de strepen,

die van lieverlede flauwer waren geworden, verderop weer duidelijker

werden gezien, en dat nog vóór het uiteinde, waar de draad ten

slotte afgebroken bleek te zijn of om andere redenen niet verder

kon worden nagegaan, eene streek gevonden werd (fig. 8), waar,

tusschen de banden met scherp begrensde en naar het uiterlijk te oor-

deelen oudere chlorophyllblaasjes, van diezelfde onvolkomen gere-

staureerde, jonge chlorophyllblaasjes en guirlandevormige ver-

takkingen werden gezien, als waarvan bij het eerste optreden

der secundaire chlorophyllbanden sprake was. Diezelfde streek

werd ook bij andere draden, die niet geheel van den top af

gevolgd werden, in afwisseling met de hiervoor beschrevene,

YEESL. EN MEDtD. *FD. NATUFRK. 2^e RKFK8. DEKL II. 22
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teruggevonden (fig. 8a). Het schijnt, dat op deze hoogte de secun-

daire chlorophyllbanden op hare beurt in draden worden opgelost,

en haar contingent leveren aan de overlangsche strepen terwijl

zij zelve door nieuwe chlorophyllbanden worden vervangen;

doch tevens, dat die oplossing der oude en vorming van nieuwe

deelen hier geschiedt op zoodanige wijze, dat het nieuwe chlo-

rophyll gevormd wordt en zich verder ontwikkelt, terwijl

het oude nog voor een goed deel aanwezig is. Het ligt in den

aard der zaak, dat inzonderheid dit gedeelte van het proces

in zijne bijzonderheden beter en vollediger uit de waarneming

van versche voorwerpen zou kunnen worden nagegaan, dan bij

gedroogde en weder opgeweekte voorwerpen mogelijk is.

Zooveel is nu althans gebleken, dat 1° de chlorophyllbanden

bij Spirogyra lineata oorspon ke.1 ijk in den gewonen vorm, na-

melijk als spiraalbanden worden aangelegd, en dat zij eerst

later regt worden *).

2° dat de eerstgevormde chlorophyllbanden bij die gelegen-

heid zeer spoedig, onder verdwijning der kleurstof, in draden

worden opgelost.

3° dat deze draden, gelijkmatig over de binnenvlakte van

den celwand uitgebreid, oorzaak zijn van het eigenaardig over-

langs gestreept zijn der cellen bij deze soort.

4° dat het primaire chlorophyll daarna vervangen wordt door

secundair, en dat de secundaire banden eerst regte strooken

zijn, evenwijdig aan de lengte-as der cel, daarna door een bij-

zondere wijze van vertakking hot voorkomen aannemen van

spiraalbanden, en eindelijk in overlangs uitgestrekte, regte ban-

den worden veranderd.

Het ligt voor de hand, om deze vormverandering der chlo-

rophyllbanden in verband te brengen met den steeds voortgaan-

den groei der cellen,, waarin ze zijn vervat. Het regt worden

der oorspronkelijk spiraalvormig gewonden deelen doet onwille-

keurig aan mechanische uitrekking denken. Ongetwijfeld berust

het geheele verschijnsel op eene in de opvolgende deelen van

*) Dit is, voor zoover ik heb kunnen oordeelen uit gedroogde voorwerpen,

die eveinvel bij deze soort niet zoo duidelijk waren, ook bij Spiroyyra orthospiru

bc. geval.
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den draad, dat is met den tijd, veranderende verhouding tusschen

den groei der chlorophyllbanden en der cellen in de lengte. Zoowel

bij den eersten aanleg der primaire banden in den vorm van spiralen,

als bij de lusvormige vertakking in de secundaire banden is

het duidelijk, dat die deelen sterker dan de wanden der

cellen in lengte toenemen. Het later regter worden van bei-

de soorten van banden wijst op een verminderden groei, waar-

door het aantal windingen niet meer in dezelfde mate toe-

neemt, als waarin zij zelve, ten gevolge van den groei der cellen

en hare verdeeling, over eene grootere lengte en een grooter

aantal cellen worden verdeeld. Staat de len^tegroei in chloro-

phyllbanden en cellen gelijk, dan wordt het aantal windingen

van deze in het geheel niet vermeerderd. Reeds daardoor moet

alsdan op elk stuk van eene bepaalde lengte, op elke cel, een

steeds kleiner deel der oorspronkelijke windingen vallen, en in

elk zoodanig deel op zich zelf de kromming en de helling op

de as vermindereu, om ten slotte onmerkbaar te worden. Mecha-

nische rekking, die plaats moet hebben, indien, bij voldoende

adhaesie aan den wand, de banden niet alleen niet sterker, maar

bepaaldelijk minder dan de cellen in lengte toenemen, is wei-

ligt mede in het spel, inzonderheid bij en na het oplossen van

het plasma der banden in de eigenaardige draden. In elk geval

is duidelijk, dat men bij de voorstelling, die men zich van

deze zaak maakt, de chlorophyllbanden niet beschouwen kan

als deelen die eenvoudig aan de uiteinden bevestigd zijn en

zoo worden uitgetrokken. Vooreerst toch worden bij elke cel-

deeling de spiraalbanden door het nieuw gevormde tusschen-

schot doorgesneden en alzoo verdeeld in stukken, die elk op

zich zelf en in zijne eigene cel de aan allen gemeenschappelijke

levensgeschiedenis vervolgen. Doch ook buitendien, en bij elk

dier stukken afzonderlijk, moeten de steunpunten voor den me-

cbanischen invloed, dien de groei van den celwand naar alle

waarschijnlijkheid op den groei en de vormverandering der

chlorophyllbanden uitoefent, niet zoozeer aan de uiteinden wor-

den gezocht als wel in de geheele oppervlakte, waarmede wand

en inhoud aan elkander adhaereren.

Leiden, 26 October 1867.

22*
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VERKLARING DER PLAAT.

A. Draden van Spirogyra lineata, met geringe vergrooting.

1 — 8. Stukken van eenzelfden draad van deze soort, van den

top af naar het achtereinde gevolgd, en de verschillende toe-

standen voorstellende, welke in diezelfde volgorde werden waar-

genomen, sterker vergroot.

l a. Cel met duidelijk gerestaureerde primaire spiraalbanden,

uit een anderen draad.

Sa . Toestand als in 8, ontleend aan een anderen draad.
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EENIGE OPMERKINGEN

OVER DE

BEWEGING VAN KOMETEN.
DOOR

Dr. H. VAN BLANKEK.

MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER

R. VAN REES,

in de Vergadering van 30 Nov. 1867.

Het gebeurt meermalen, dat men wenseht te weten, hoe ver

eene komeet, langen tijd na hare verschijning, van de zon ver-

wijderd is. Ter beantwoording van die vraag bepaalt men ge-

woonlijk, terwijl men de loopbaan als eene parabool beschouwt,

eerst de gemiddelde beweging, vervolgens, met behulp van de

Berkeleysche tafel, de ware anomalie en dan eindelijk den af-

stand der komeet. Die handelwijze is, ter beantwoording eener

vraag welke meestal zonder eenig wetenschappelijk doel gedaan

wordt, veel te langwijlig. Dit bewoog mij voor eenigen tijd,

eene geschikte formule ter spoedige berekening van den afstand,

in het onderstelde geval, op te sporen. Daarbij bemerkte ik

eene overeenstemming tusschen de bewegingen der kometen,

welke misschien de vermelding niet geheel onwaardig is.

Laat eene komeet, eene parabolische baan doorloopende, in

haar perihelium een zons-afstand a hebben, dan zal, zooals ge-

noegzaam bekend is, als men den zons-afstand der aarde als

lengte- eenheid en het jaar tot tijdseenheid aanneemt, de vlakte-

ruimte, welke de voerstraal in den tijd van t jaren na den door-

gang der komeet door haar perihelium beschrijft, = t tc \/ 2 a zijn.

Stelt men den voerstraal = r en de anomalie == n, dan is

Cos.'1
1 -(- tg* | u ). Voorts is, als men de
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vlakte-ruimte door den voerstraal beschreven = I stelt, dl=

i ?
' 2 du== 7TT",— "* öj2

(
1 + ^ 2

i u )
dA9 i u

>
en bijgevolg

I = a »(ty }• + 4 ^ 3 Ju) = t 7i[/2a.

Stelt men in deze vergelijking voor tg \ u de waarde (
-

J ,

\ * I

( Sa 4>a*\l i
dan verkrijgt men r 1 +— — ~T~ = (187r 2

)
3

. t\.

\ r r
3

1

Hieruit vindt men verder, zoo men den standvastigen factor

(IStt-'^y = 5,6216=- A stelt, en het eerste lid tot eene reeks

herleidt

:

a a 2 a z
,

r = At* — a +—— i"7+ ..«

De term v4rf3 , welke in deze vergelijking voorkomt, heeft eene

zeer bijzondere beteekenis. Wanneer een ligchaam uit het mid-

delpunt van aantrekking wierd opgeworpen met zulk eene aan-

vankelijke snelheid, dat het op den afstand a nog eene snel-

heid had gelijk aan die der komeet in haar perihelium, dan stelt

kU de ruimte voor, welke het opgeworpen ligchaam in de

eerste t jaren zoude doorloopen.

Daar bij alle waargenomen kometen de waarde van a tusschen

en 2 ligt, kan men na verloop van een klein aantal jaren

a
de termen, die tot factor hebben, verwaarloozen, en derhalve r

r

berekenen door de formule r= Az?» — a.

Neemt men bijv. t = =b 1000, dan vindt men, dat duizend

jaren voor of na den doorgang door het perihelium de afstand

zal zijn r— 562.16

—

a.

Laat nu n jaren na den doorgang van deze komeet eene an-

dere komeet op eenen afstand a
l

in haar perihelium komen, en

t jaren na den doorgang der eerste, komeet eenen afstand r
{

verkregen hebben, dan is

a
,!(<_»)*_<,, +-J

—

>-4 +
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Hieruit volgt, zoo men (t—n)^ = t
1

I 1 — -
j

herleidt en

de hoojrere maften van — verwaarloost,

% An a 2 h^
r— r

l
= —— + a

l
—a-\r ~ — - +....

3 ^ J r r,

Neemt men nu aan, dat a <^ a, is, dan blijkt uit deze ver-

gelijking, dat de eerste komeet een groot aantal jaren voor ha-

ren doorgang verder van de zon is geweest dan de tweede, en

een groot aantal jaren na haren doorgang wederom verder van

de zon zal zijn, terwijl zij tijdens haren doorgang blijkbaar

een kleineren afstand heeft. Hieruit volgt in het algemeen:

Wanneer twee kometen in parabolische banen om de zon be-

wegen, dan zijn er altijd twee tijdpunten, waarop zij gelijken

afstand van de zon hebhen.

Als n eene zeer groote positive waarde heeft, vallen beide

tijdpunten voor den doorgang der tweede komeet. Bij vermin-

dering van n naderen zij beide tot dien doorgang, totdat voor

Za + a
x

eene waarde van n — [/% a
J

—a) het tweede tijd-

6 n

punt valt op het oogenblik, dat de tweede komeet in haar pe-

rihelium komt. Laat men n nog meer verminderen, dan komt

het tweede tijdpunt na den doorgang der tweede komeet. Wordt

n = 0, dan gaan de kometen gelijktijdig door hare perihelia

en de tijdpunten van gelijke afstanden zijn evenveel tijd voor

als na den doorgang. De tijd t, in welken de gelijke afstan-

den plaats hebben, is alsdan

t= =fc

3

1 ( ' la 2 +aa. + tf.
2
\

3
]

en de gelijke afstanden zijn

r = r
x
= 2[/

a 2
-}~ aa>\ -

f" a
\

2

Bij verdere vermindering van n zoude de volgorde der kome-

ten veranderen; men kan echter de komeet die den kleinsten

perihelium-afstand heeft, en van wier doorgang de tijd geteld
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wordt, de eerste blijven noemen. De tijdpunten van gelijke af-

standen blijven dan altijd bet eene vóór en het andere na den

doorgang der eerste komeet, maar bet eerste tijdpunt van ge-

lijke afstanden nadert voortdurend bet oogeublik van den door-

gang der tweede, totdat voor eene waarde van

2 a -\- a
,

Ö7T
[/ 2(a

l
—a)

bet eerste tijdpunt van gelijke afstanden valt op bet oogenblik

dat de tweede komeet in haar perihelium komt. Laat men n

nog meer verminderen, dan komen beide tijdpunten van gelijke

afstanden na den doorgang der tweede komeet.

Men neme tot een voorbeeld de kometen 1860 III en

1863 VI. De eerste ging door baar perihelium den 16den Junij

1860, ongeveer op eenen afstand a = 0.293, en de tweede

den 29 sten Dec. 1863, op eenen afstand a
x
= 1.313; men

beeft dus nagenoeg n = 3.54.

Neemt men nu aan, dat deze kometen in parabolen bewe-

gen, en dat de loopbanen geen storing ondergaan hebben, dan

vindt men gemakkelijk, dat 2195 jaar vóór dat komeet

1860 III door haar perihelium ging, en dus 2198.54 jaar vóór

den doorgang van komeet 1863 VI, beide kometen eenen af-

stand r = y, = 949.2 hebben gehad, en dat 1.64 jaar na

den doorgang van komeet 1860 III, en dus 1.9 jaar vóór den

doorgang van komeet 1863 VI, beide kometen eenen afstand

r == r, = 7.53 badden.

Ware komeet 1863 VI slechts 0.1439 jaar na komeet 1860

III in haar perihelium gekomen, dan zouden beide kometen

op dat tijdpunt eenen afstand r~r
x
5=1.318 van de zon

gehad hebben.

Ware eindelijk komeet 1863 VI gelijktijdig met komeet 1860

III in haar perihelium gekomen, dan zoude voor beide kometen

0.20515 jaar vóór of na den doorgang de zons-afstand r =
r

x
= 1.7106 geweest zijn.

Wanneer de parabolische loopbanen van twee kometen, wie/

kortste afstanden van de zon a en a
x

zijn, in hetzelfde vlak

zijn gelegen, en de perihelia uit de zon gezien in juist tegen-

gestelde rigtingen zich bevinden, dan zullen de loopbanen elk-
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ander regthoekig snijden, en de voerstraal van elk snijpunt

is = a-\-a
x

. Neemt men nu aan, dat de kometen gelijktijdig

door hare perihelia gaan, en na de tijden ^ en /, in het snij-

punt der banen komen, dan zal men hebben:

3«4-tói 3#,4-<z ,
, n (a\—a)z I ai—

*=-pl/2«„ i^-^-y/U en <W,«-V—-f-(
—

071 on Ion 1
\ A

Is nu a
l

"> ö, dan is ^^>^,; bijgevolg komt de komeet'

wier perihelium-afstand het grootst is, het eerst in het snijpunt

der loopbanen. Tot dat besluit komt men ook door de opmer-

king, dat men op het oogenblik als de afstanden van de zon

.a % -\-aa. +ö, 2

even groot zijn, zal hebben r=r
l
=2>[/ ^a-\-a

x
.

o

De kometen bereiken daarom eerst den gelijken afstand, nadat

beide door het snijpunt der banen zijn gegaan. Vóór dat tijd-

punt had de tweede komeet den grootsten afstand, en moet

daarom ook het eerst in het snijpunt der banen geweest zijn.

Stelt men in het algemeen den afstand der eerste komeet

tot den top van hare loopbaan = z, dan is

z 2=r 2 -\-a
2— Zarcosu—(r-{-a) 2—4<arcos 2 ±u = [r-\-a) 2— 4>a

2
.

hieruit volgt

%a 2 2a 4

z= r + a— «

—

— ...
r + a

{
r + a

)

Neemt men wederom bij de tweede komeet voor de gelijkna-

mige grootheden dezelfde letters geaccentueerd, dan verkrijgt men

:

2a 2
. la

x

%

z—*i —r—r x
+a—a — —— + — ...

r+a r
x
+a

x

Stelt men in deze vergelijking voor r—r
x

de boven gevon-

den waarde, dan verkrijgt men

:

%An a 2 %a 2 a, 2 2a
x

2

z—z
,

= — + — — — h + • • •

3t "3 r r -f- a r
,

r, -f-öj

Uit deze vergelijking volgt in het algemeen :
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Wanneer twee kometen in parabolische banen om de zon be~

wegen, en men op eenig tijdpunt den afstand neemt van de eerste

komeet tot den top van hare loopbaan* en ook den afstand der

tweede komeet tot den top van hare loopbaan, dan zal, zoo men

het tijdpunt onophoudelijk verder verplaatst, het verschil dezer

afstanden nul tot grenswaarde hebben. Dit is niet alleen waar,

wanneer de kometen bijna gelijktijdig door hare perihelia gaan,

maar ook nog wanneer de tweede komeet eeuwen lang na de

eerste in haar perihelium komt, of eenvxrn vóór de eerste in haar

perihelium geweest is.



OVER

EENE BIJZONDERE EIGENSCHAP

VAN

EVENWIJDIGE KRACHTEN, WIER SOM NUL IS.

DOOR

.1. BIDON GHÏBKS.

Voorgedragen in de Vergadering van 30 Nov. 1867.

Stellen wij dat eenige evenwijdige krachten op bepaalde aan-

grijpingspunten werken. Indien dan die krachten eene resul-

tante hebben, hebben zij een middelpunt, dat door bekende for-

mulen wordt aangewezen ; om dat punt draait de resultante der

krachten, wanneer men de krachten zelve, met behoud van hare

evenwijdigheid, om de aangrijpingspunten laat draaijen. In-

dien echter de krachten in evenwigt zijn, of ook indien zij een

enkel koppel opleveren, hebben zij geen resultante, en bijge-

volg kan er ook geen middelpunt zijn ; in die gevallen zullen

dus de bekende formulen het ontbreken van een middelpunt

moeten aanwijzen. Die aanwijzing wenschte ik van allen twij-

fel te ontheffen, en daardoor leerde ik eene eigenschap kennen,

waarvan ik tot dus ver nergens melding gemaakt zag. Het

is de navolgende:

//Wanneer bij een stelsel van evenwijdige krachten, die be-

// paalde aangrijpingspunten hebben, de som der krachten die

//in een en denzelfden zin werken, gelijk is aan de som der

n krachten van tegengestelden zin, zullen de krachten van het

u stelsel, als men ze, met behoud van hare evenwijdigheid om
// de aangrijpingspunten laat draaijen , of in al de ngtingen

//die zij verkrijgen, evenwigt met elkander maken, óf slechts in

// eene enkele bepaalde rigting in evenwigt zijn. Is dus geble-

//ken, dat het evenwigt van het stelsel bij twee verschillende
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//rigtingen bestaat, dan is men zeker, dat het bij alle rigtin-

// gen bestaan zal. Is echter gebleken dat er bij eenige rigting

//geen evenwigt bestaat, dan is men zeker dat er één^ maar

// ook niet meer dan één, rigting der krachten gevonden kan

//worden, waarbij het stelsel in evenwigt is."

Om deze eigenschap te verklaren, verdeelen wij de krachten

van het genoemde stelsel in twee groepen, zoodat elke groep

slechts krachten van gelijken zin bevat, en voor elke groep af-

zonderlijk bepalen wij het middelpunt.

Indien dan deze middelpunten M en M' verschillend zijn,

heeft de eene groep eene door M, de andere eene door M' gaande

resultante; deze beide resultanten R zijn evenwijdig, van tegen-

gestelden zin en volgens de onderstelling even groot. Laten

wij nu al de krachten van het stelsel om hare aangrijpings-

punten draaijen, dan draaijen ook de beide resultanten R, die

altijd gelijk, evenwijdig en tegengesteld blijven, om de punten

M en M' ; maar bij die beweging zullen zij alleen in evenwigt

komen, als zij volgens de vereenigingslijn MM' gerigt zijn ; bij-

gevolg kunnen ook de krachten van het stelsel niet anders even-

wigt maken, dan wanneer hare 'rigting evenwijdig met MM'
loopt. In alle andere rigtingen blijven zij een koppel opleve-

ren en zijn zij dus niet in evenwigt.

Indien echter de beide afzonderlijk bepaalde middelpunten

M en M' in een enkel punt zamenvallen, zullen de resultanten

R, ' bij het draaijen om dat enkele punt, en dus ook de krach-

ten van het stelsel bij het draaijen om hare aangrijpingspun-

ten, voortdurend in evenwigt blijven.

Hierdoor is de opgegevene eigenschap betoogd, zoodat ons

slechts overblijft het verband te doen zien dat er bestaat, tus-

senen die eigenschap en de aanwijzing van het ontbrekende

middelpunt door de bekende formulen.

Te dien einde merken wij vooreerst op, dat, als de boven

beschouwde resultanten R wel evenwijdig en tegengesteld, maar

niet even groot geweest waren, zoodat bijv. de resultante R' op

M' kleiner geweest was dan de resultante R op M, al de krach-

ten van het stelsel een middelpunt O gehad zouden hebben,

OM R
zoodanig op het verlengde van MM' gelegen, dat —— = —
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was. Voor R' = R eaat deze vergelijking over in = 1,5 J ö
OM'

en hieraan kan alleen voldaan worden door het punt O onein-

dig ver van M en M' te nemen. Het middelpunt van al de

krachten van het beschouwde stelsel ligt dus, als Men M' ver-

schillende punten zijn, wel op het verlengde van de lijn MM',

maar in het oneindige. Vallen echter M en M' in een enkel

punt zamen, dan verkrijgt de lijn MM' geen bepaalde rigting,

terwijl elk willekeurig punt O, op zulk eene lijn van onbe-

OM
paalde rigting genomen, aan de vergelijking —— a 1 voldoet.

In dit geval is dus het middelpunt van al de krachten van

het stelsel een onbepaald punt, zoodat elk willekeurig punt in

de ruimte er voor genomen kan worden.

De bekende formulen nu, waardoor, ten opzigte van drie on-

derling regthoekige assen, de coördinaten x, y en z van het

middelpunt van een stelsel evenwijdige krachten gevonden wor-

den, zijn

:

2 (a P) 2 {b P) 2 (c P)
x — , y = en 2 = —-•

s (P) * z (P) 2 (/>)

:

voor het door ons beschouwde stelsel zijn in deze formulen de

noemers nul, en het al of niet nul zijn der tellers bepaalt dus,

of de coördinaten x, y en z onbepaald, dan wel oneindig zul-

len zijn. Daar hieromtrent elke onderstelling mogelijk is, zijn

er vier gevallen te onderscheiden, te weten:

1°. X v en z — .

TT J

2o. X ,.

¥ > 1/ TT
en z = x;

3o. X = U y = » en z = oo;

4°. X = » , y = oo en 2 = 00 .

In het eerste geval, zijn de krachten van ons stelsel, bij

elke rigting die zij aannemen, in evenwigt ; hier vallen de vroe-

ger beschouwde punten M en M' in één' punt zamen.

In de drie andere gevallen kunnen en zullen onze krachten

slechts in één bepaalde rigting evenwigt maken ; deze rigting

is altijd die van de vroeger beschouwde lijn MM'.
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In het tweede geval is die rigting evenwijdig met de as der

z; in het derde geval is zij evenwijdig met het vlak der yz,

zonder evenwijdig met een der assen te zijn ; in het vierde ge-

val eindelijk is zij schuin ten opzigte van elk der coördinaten-

vlakken.

Wij hebben vroeger slechts duidelijkheidshalve onze krachten

in groepen verdeeld, die uit krachten van gelijken zin beston-

den ; eene andere willekeurige verdeeling in twee groepen kon

echter denzelfden dienst bewijzen, mits slechts de krachten van

elke groep eene resultante hebben." Zelfs zou men voor een

der beide groepen eene enkele kracht kunnen nemen. Daaruit

kan dan, ten aanzien van evenwijdige krachten, die bij het

draaijen om de aangrijpingspunten in verschillende rigtingen het

evenwigt behouden, nog deze bijzonderheid afgeleid worden, dat

het middelpunt van al de krachten op één na, juist het aan-

grijpingspunt van die eene kracht zal zijn.

Breda, November 1867.



DESCRIPTION

DE

TROIS ESPECES INÉDITES DE POISSONS DES ILES

d'AMBOINE et de waigiou.
PAR

P. B L E E K E B.

HETEROCONGER Blkr.

Corpus anguilliforme. Nares posteriores rostro superne per-

foratae oculo approximatae. Pinnae pectorales nullae. Anus

longe post aperturam branchialem rejectus. Maxillae breves den-

tibus parvis pluriseriatis armatae. Dentes nasales nulli; vome-

rini in vittani latain apicem rostri attingentem dispositi. La-

bia valde lata membranacea. Pinnae verticales bene evolutae,

dorsalis paulo post aperturam branchialem incipiens. Cauda

trunco duplo longior' postrorsum parum gracilescens. B. 9.

Rem. Le genre Heteroconger constitue un type bien distinct

dans la familie des Congroïdes, et trouve sa place naturelle

dans la sousfamille des Congriformes et dans le groupe des

Congri. Il se distingue déja de tous les genres connus de la

sousfamille des Congriformes par 1'absence de nageoires pecto-

rales, tout comme le genre Muraenichthys se distingue des

autres genres de Ja sousfamille des Myriformes. Mais il s'en-

suit que la diagnose des Congriformes, telle que Tai donnée

(Atl. Ichthyol. IV, p. 19) doit être modifiée en ce sens, qu'on

ait a y supprimer les mots: //Pinnae pectorales/' ces nageoires

n'ayant pas, après la découverte du type actuel, une plus haute

valeur qu'elles n'ont dans la sousfamille des Mvriforuies.
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Le genre Heteroconger diffère encore des quatre genres éta-

blis dans le groupe des Congri, par Pabsence de dents nasales

et il présente en sus des caractères essentiels pour le dis-

tinguer des genres Conger, Ophisoma, Uroconger et Neoconger,

dans la large bande de dents graniformes du vomer, dans la

longueur de la queue, dans 1'insertion de la dorsale en ar-

rière de 1'orifice branchial, dans le développement normal

des nageoires verticales, etc. Aucun des Congriformes connus ne

présente aussi un norabre aussi considérable de rayons aux

nageoires dorsale et anale, que Tespèce type du Heteroconger,

dont la description va suivre.

Heteroconger polyzona Blkr.

Heterocong. corpore maxime elongato, antice subcylindrico,

postice compresso, altitudine 48 circiter in ejus longitudine;

capite acutiusculo 17 circiter in longitudine corporis; altitu-

dine capitis 3| circiter-, latitudine capitis 31 circiter in ejus

longitudine; rostro obtusiusculo convexo oculo conspicue bre-

viore ; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 5 circiter

in longitudine capitis; naribus, posterioribus rimaeformibus

oculo approximatis, anterioribus (non conspicuis, in labio su-

periore occultis?); labiis valde latis membranaceis pendulis;

rictu valde obliquo, sub oculi dimidio anteriore desinente, 4

circiter in longitudine capitis; maxillis brevibus, inferiore su-

periore paulo longiore; dentibus maxillis couicis acutis parvis

subaequalibus tri- ad quadriseriatis nuraerosis; dentibus vome-

rinis graniformibus pluriseriatis in vittam elongatam antice quam

postice multo latiorem dispositis ; apertura branehiali semilunari

ampla ; linea laterali tubulis simplicibus contiguis notata
;
pinna

dorsali rictus longitudine circiter post aperturam branchialem

incipiente, corpore plus duplo humiliore; anali mox post anum

in initio 2ae tertiae corporis parte incipiente, dorsali vix hu-

miliore; caudali brevi rotundata; colore corpore superne coe-

rulescente-viridi, inferne margaritaceo, pinnis flavescente-byalino;

fasciis corpore transversis nigricante-fuscis et fuscis 80 circiter;

fasciis capite 12 eire. gracilibus confertis lineam gularem non

attingentibus; fasciis trunco ante pinnam analem 23 eire. totum
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corpus cingentibus pinnainque dorsalem intrantibus anteriori-

bus quain posterioribus gracilioribus confertioribusque ; fasciis

cauda 34 ad 36 corpus totum cingentibus et pinnas intranti-

bus fasciis ceteris latioribus sed spatiis intermediis graciliori-

bus; iride viridi.

B. 9. D. 495 eire. A. 330 eire. C. 10 eire. = D. A. C.

835 eire.

Hab. Amboina, in mari.

Longitudo 2 speciminum 230'" et 275'".

Opisthognatltus papuensis Blkr.

Opisthogn. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in

ejus longitudine, latitudine IJ circiter in ejus altitudine; capite

obtuso valde convexo 3J circiter in longitudine corporis; alti-

tudine capitis 1.1- fere-, latitudine capitis 2 circiter in. ejus

longitudine; oculis diametro 3J ad 3{- in longitudine capitis,

minus diametro
-J-

distantibus; regione interoculari concava ; na-

ribus margini oculo antero-inferiori approximatis, posteriori-

bus rotundis patulis, anterioribus tentaculo lato subdigitato

munitis ; squamis capite nullis sed cute vertice, regionibus pe-

rioculari et operculari leviter granulata; maxilla superiore paulo

ante maxillam inferiorem prominente, longe ante margiuem

praeperculi posteriorem desinente, 1| circiter in longitudine ca-

pitis, postice truncata ; dentibus maxillis pharyngealibusque co-

nicis acutis pluriseriatis, maxillis serie externa ceteris majori-

bus curvatis, intermaxillaribus inframaxillaribus majoribus; squa-

mis nucha regioneque thoraco-gulari nullis, cetero corpore mi-

nimis cycloideis 110 circiter in serie longitudinali ; linea late-

rali sub dorsalis radiosae dimidio posteriore interrupta parte

dorsali tubulis contiguis notata; pinna dorsali parte spinosa

parte radiosa vix breviore sed duplo circiter huiniliore, parte

radiosa corpore minus duplo humiliore oblique et obtuse rotun-

data; pinnis pectoralibus valde obtusis rotundatis capite plus

duplo brevioribus; ventralibus acutis pectoralibus paulo longio-

ribus ; anali magnitudine formaque dorsali radiosae subaequali

;

caudali obtusa rotundata 5^ circiter in longitudine corporis;

colore corpore superne roseo-viridi, inferne roseo-margaritaceo;

VEESL. EN MEDED. AFD. NATUTJRK, 2<le REEKS. DEEL II. 23
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capite corporeque punclis majoribus et minoribus nigricantibus

sat numerosis sed sparsis; pinnis radiis roseo-aurantiacis inem-

brana dilutioribus, dorsali et anali marginem liberum versus fus-

cescentibus, pectoralibus punctis numerosis-, dorsali analique

punctis parcioribus sparsis nigricantibus; iride flava margine

orbitali fusca.

B. 6. D. 12/16 vel 12/17. P. 2/9,0. V. 3/3. A. 3/14 vel

3/15. C. 1/12/1 et lat. brev.

Hab. Waigiu, in mari.

Longitudo speciminis descripti 250"'.

Rem. Cette espèce se fait reconnaïtre au premier coup d'oeil

par les grands points noirs épars du corps et des nageoii.es ainsi

que par la forme tronquée de la machoire supérieure. El!e se dis-

tingue encore par la petitesse des écailles, par 1'absence de grande

tache dorsale ou maxillaire, par la formule des rayons, etc.

Pomacenlrus amboinensis Blkr.

Pomac. corpore oblongo compresso, altitudine 2| ad 2 f in

ejus longitudine, latitudine 2^- ad 2A- in ejus altitudine;

capite obtuso 4| ad 41 in longitudine corporis vix ad non

altiore quam longo; oculis diametro 2.5- ad 3 et paulo in lon-

gitudine capitis, diametro 1 circiter distantibus; linea rostro-

frontali declivi rectiuscula vel convexiuscula; rostro fronteque

squaraosis; osse suborbitali sub oculo ocuü diametro triplo ad

duplo bumiliore, alepidoto, inferne et postice emarginato, mar-

gine posteriore valde conspicue dentato; dentibus utraque maxilla

obtusis 40 circiter; praeoperculo subrectangulo margine poste-

riore conspicue dentato; operculo postice spina unica plana;

linea laterali sub radiis dorsalis anterioribus interrupta; squa-

mis lateribus 27 vel 28 in serie longitudinale 12 vel 13 in

serie transversali
;
pinna dorsali spinosa spinis mediocribus pos-

trorsum longitudine sensim acerescentibus, spina postica spina

antica duplo circiter longiore, membrana interspinali parum in-

cisa leviter lobata; dorsali radiosa dorsali spinosa multo altiore,

corpore duplo ad minus duplo humiliore, acuta
;
pectoralibus obtu-

sis rotundatis 4j! ad 4.|-, ventralibus acutis radio 1° producto
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3| ad 4£-, caudali einarginata lobo saperiore acutiusculo lobo in-

feriore obtuso lougiore 4^ circiter in longitudine corporis; anali

postice angulata dorsali radiosa vix humiliore spina 2 a spina ] a

plus duplo lougiore; colore corpore umbrino-flavescente inferne

dilutiore, fronte verticeque fuscescente; iride pulchre viridi mar-

gine pupillari aurea
;

genis operculisque guttis guttulisque inar-

garitaceo-coeruleis; operculo superne guttula fusco-violacea ; dorso

postice caudaque siugulis squaniis puuctulis pluribus rnargari-

taceo-coeruleis; pinnis roseo-flavesceutibus, pectoralibus basi su-

perne rnacula fusca, imparibus aetate provectioribus fuscescente

marginatis, dorsali radiosa pluriruis squauiis puuctulo margari-

taceo-coeruleo, anali radiosa dimidio libero vittis 2 longitudi-

nalibus raargaritaceis.

B. 5. D. 13/14 vel 13/15 vel 13/16. P. 2/14 vel 2/15.

V. 1/5. A. 2/15 vel 2/16. C. 1/13/1 et lat. brev.

Hab. Amboina, in mari.

Longitudo 3 speciminum 45'", 76"' et 108'".

Eem. Dans Ie plus petit des trois individus que j'ai sous les

veux Ie milieu de la dorsale molle porte un ocelle noir eerde

d'un anneau diapbane ou blanchatre, dont il ne se voit rien

dans les individus plus grands; mais eest aussi la seule diffé-

rence qui s'observe, de sorte qu'on u'y saurait voir nullement

un caractère de valeur spécifique. I/espèce est voisine du Po-

macentrus rnelanotus, qui cependant a la tête plus petite et qui

se distingue d'ailleurs par ses couleurs, par la large tacbe brun-

violet de la régiou anale, par 1'absence de tacbe brune a la

base de la pectorale, par un rayon de moins tant a la dorsale

qua Tanale, etc.

La Raye, Novembre 1867.

23"



DESCRIPTION
DE DEUX ESPÈCES INEDITES

D' EPINEPHELUS
KAPPORTEES DE

L'iLE DE LA RÉUNION PAR M.M. POLLEN ET VAN DAM.

PAR

P. B L E E K E R.

Ejnnephelus Polleni Blkr.

Epineph. corpore oblongo compresso, altitudine 3[ circiter

in ejus longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudine;

capite acuto 3J circiter in longitudine corporis; altitudine ca-

pitis IJ circiter-, latitudine capitis 2 circiter in ejus longitu-

dine; oculis diametro 5 circiter in longitudine capitis, diame-

tro |- circiter distantibus; linea rostro-frontali declivi rectius-

cula ante oculum concava; linea interoculari convexiuscula; na»

ribus postericribus rotundis patulis, anterioribus brevitubulatis;

rostro acuto absque. maxilla oculi diametro non longiore, toto

alepidoto ; osse suborbitali sub oculo oculi diametro duplo hu-

iniliore usque sub oculi margine anteriore squamoso ; maxilla

superiore sub oculi margine posteriore desinente 2 circiter in

longitudine capitis ; dentibus intermaxillaribus serie externa den-

tibus seriebus ceteris multo longioribus utroque latere 15 cir-

citer; caninis utraque maxilla antice 2 valde conspicuis; osse

supramaxillari superne leviter squamato; praeoperculo obtusan-

gulo, margine posteriore leviter denticulato inferne leviter emar-

ginato, margine inferiore non membranaceo denticulis fortiori-

bus iucisuris edentulis in seriem bi vel tripartitam dispositis;
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suboperculo et interoperculo margine libero totis osseis con-

spicue denticulafcis; operculo spinis 3 validis media ceteris lon-

giore ; linea laterali antice valde curvata ; squainis capite cor-

poreque non squamatis; squamis lateribus 115 circiter in linea

laterali basin pinnae caudalis inter et angulum aperturae bran-

chialis superiorera, 55 vel 56 in serie transversali quarum 9

vel 10 lineam lateralem inter et spinam dorsi 6m ; squamis re-

gione scapulo-postaxillari squamis mediis lateribus non conspi-

que majoribus; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa nee lon-

giore nee breviore, spinis validis l a et 2a ceteris subaequalibus

corpore triplo circiter humilioribus brevioribus, raembrana inter

singulas spinas valde incisa non lobata; doi'sali radiosa dorsali

spinosa altiore corpore plus duplo hurailiore obtusa rotundata

;

pectoralibus obtusis rotundatis capite absque rostro vix brevio-

ribus; ventralibus acutiuscule rotundatis pectoralibus vix bre-

vioribus spina valida oeulo duplo circiter longiore; anali spinis

validis 2 a et 3 a subaequalibus oculo duplo circiter longioribus,

parte radiosa parte spinosa altiore dorsali radiosa duplo bre-

viore sed non bumihore, obtusa, rotundata ; caudali extensa tmn-

catiuscula vix convexa angulis vix rotundata capitis parte post-

oculari vix longiore; colore corpore roseo; capite superne vio-

lascente; iride viridi margine pupillari aurea; capite vittis 3 sat

latis pulchre coeruleis superiore fronto-temporali, media oculo

-

operculari spinam operculi superiorem attingente, inieriore ros-

tro-suboculo-operculari operculi spinam inferiorem attingente;

vittis corpore longitudinalibus sat latis pulchre coeruleis 10 cir-

citer, superioribus 4 plus minusve undulatis et interruptis cau-

dam non attingentibus ex parte dorsalem radiosam intrantibus,

inferiore ventrali analem vix superante, ceteris 5 pinnam cau-

dalem intrantibus ibique sat longe ante marginem ejus poste-

riorem desinentibus; pinna dorsali rosea fascia longitudinali

profunde coerulea partis spinosae dimidium basale totum fere

tegente parte radiosa graciliore; dorsali radiosa violaceo vel

coeruleo marginata; pectoralibus radiis aurantiacis fuscescente

variegatis membrana coerulescente-hyalinis ; ventralibus analique

flavis, ventralibus antice coeruleo limbatis, anali vitta lata lon-

gitudinali coerulea inferne violascente marginata; caudali flaves-

cente-rosea superne, inferne posticeque violascente marginata.
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B. 7. D. 0/15 vel 9/16. P. 1/17. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10.

C. 1/15/1 et lat. brev.

Hab. Borbonia, in mari.

Longitudo speciminis descripti 260'".

Kern. Cette belle espèce présente de iiombreuses affinités avec

FEpinephelus boeuack (Bodianus boenack BI. = Serranus formosus

CV nee Serranus boenack CV.) tant par ses forraes générales et see

neuf épines dorsales que par les bandes longitudinales d'un beau

bleu de la te te, du tronc et des nageoires. En la comparant ce-

pendant avec Ie boenack on trouve bientöt qu'elle s'en distingue

par de nombreux caractères. Dans Ie boenack Ie profil est plus

pointu, la dorsale molle plus élevée, la caudale beaucoup plus

arrondie, tandis qu'elle a les bandes bleues plus nombreuses tant

celles de la tête que celles du tronc et des nageoires. Mais

outre ces caractères, qui font distinguer Ie boenack du premier

coup d'oeil de 1'espèce actuelle, j'en trouve encore beaucoup

d
1

autres qui ne sont pas moins essentiels. Ainsi, dans Ie boe-

nack Ie museau et Ie sousorbitaire sont entièrement couverts

d'écailles tandis qu
1

on n'en trouve aucunes sur Ie maxillaire;

les écailles de Popercule y sont plus grandes et en partie squam-

meuses; les écailles du tronc surtout sont notablement plus

grandes et je n'y compte (sur un individu de la même taille

que celui de l'espèce actuelle) que 95 dans la ligne laterale et

que 43 ou 44 sur une rangée transversale, tandis que les écail-

les de la région scapulo-postaxillaire présentent encore ceci de

particulier quelles sont beaucoup plus grandes que les écailles

de Tarrière des flancs. Puis encore, Ie préopercule, dans Ie boe-

nack, est arrondi, tandis qu'on ne trouve de denticulation ni

sur son bord inférieur ni sur Ie bord de l'interopercule et du

sousopercule. A ces différences on peut ajouter encore cel-

les que présente la dentition (les dents intermaxillaires de la

rangée externe étant, dans Ie boenack, notablement plus peti-

tes et au nombre de plus de 20), ainsi que celles de la for-

mule des rayons, cette dernière, dans Ie boenack, étant a D.

9/16 ou 9/17 ou 9/18. P. 1/15 ou 1/16. A. 3/8 ou 3/9.

M. güichenot, dans sa Panne ichthyologique de File de la

Réunion, énumère Ie boenack (formosus) parmi les poissons de
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cette ile et M-. güntfijsr, dans son grand Catalogue, rapporte

quoiqu'avec doute, un individu de File Maurice a la même es-

pèce (//Padult; stuffed. Cat. Fish. I, p. 154). 11 mérite d'être

constaté si en effet les individus mentionnés par mm. guiche-

not et günther soient de Tespèce du boenack on bien s'ils

soient a .rapporter a Fespèce aotuelle.

Epinepiielus Betouti Blkr.

Epineph. corpore oblongo compresso, aititudine 3| circiter

in ejus longitudine, latitudine i\ ad %^ in ejus aititudine;

capile acuto 3| circiter in iongitudiiie corporis; aititudine ca-

pitis \\ circiter-, latitudine capitis %l circiter in ejus longi-

tudine; ocuüs diametro 4^ circiter in longitudine capitis, dia-

metro | circiter distantibus; linea rostro-frontali declivi rectius-

cula ante oculum concaviuscula ; linea interoculari convexiuscula;

naribus posterioribus rotundiusculis patulis, anterioribus brevi-

tubulatis; rostro acuto absque maxilla oculi diametro vix bre-

viore, superne squamato; osse suborbitali sub oculo oculi dia-

metro duplo circiter humiliore toto squamoso; maxilla supe-

riore sub oculi margine posteriore desinente 2 et paulo in

longitudine capitis; dentibus intermaxillaribus serie externa den-

tibus seriebus ceteris conspicue longioribus utroque latere 16

ad 18 circiter; canino utraque maxilla antice unico mediocri

;

osse supramaxillari superne squamato; praeoperculo rotundato,

margine posteriore leviter denticulato, margine inferiore mem-

branaceo edentulo, angulo deiitibus denticulis ceteris conspicue

fortioribus; suboperculo interoperculoque margine libero eden-

tulis; operculo spinis 3 mediocribus media ceteris longiore;

linea laterali antice leyiter curvata; squamis capite ex parte

squamatis, corpore non squamatis; squamis lateribus 110 cir-

citer in linea laterali basin pinnae caudalis inter et angulum

aperturae branchialis superiorem, 52 circiter in serie transver-

sali quarum 16 circiter lineam lateralem inter et spinarn dorsi

6m ; squamis regione scapulo-po&taxillari squamis mediis late-

ribus non majoribus
; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa con-

spicue longiore, spinis mediocribus, 5 a ceteris longiore
2J- cir-

citer in aititudine corporis, membrana inter siugulas spinas
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valde incisa leviter lobata; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo

altiore obtusa rotundata; pectoralibus obtusis rotundatis ca-

pite absque rostro vix brevioribus ; ventralibus acutiuscule ro-

tundatis pectoralibus sat multo brevioribus spina mediocri oculo

minus duplo longiore; anali spinis validis 2 a quam l a et 3a lon-

giore oculo duplo fere longiore, parte radiosa parte spinosa vix

altiore dorsali radiosa sat multo breviore sed paulo altiore ob-

tusa rotundata; caudali extensa truncata angulis acutiuscula,

capitis parte postoculari vix longiore; colore corpore rufescente-

fusco; dorso lateribusque superne fasciis latis transversis in-

terstitiis latioribus profunde fuscis diffusis 5, fascia anteriore

dorso-scapulari, 2a, 3a et 4a dorso-lateralibus, 5 a caudali; iride

fuscescente aureo tincta
;

pinnis, dorsali fusca late nigro lim-

bala, ventralibus pectoralibusque aurantiaco-roseis ventralibus apice

fuscatis, anali caudalique aurantiaco-fuscis, anali radiosa infeme,

caudali postice nigro limbatis.

B. 7. ü. 11/16 vel 11/17. P. 2/17. V. 1/5. A. 3/8 vel

3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Hab. Borbonia, in mari.

Longitudo speciminis descripti 159'".

Eem. Je ne puis rapporter Tespèce actuelle a aucune des espèces

décrites. Elle est manifestement voisine des Epinephelus acuti-

rostris, melas, goreënsis, erythrogaster, luridus, fuscus et mela-

nurus, qui tous ont onze épines dorsales et Ie corps sans ta-

ches apparentes, mais elle paraït s'en distinguer essentiellement.

Les Epinephelus goreënsis, acutirostris, erythrogaster, luridus

(Serranus luridus Eanz.) et fuscus n'ont que 15 ou 16 rayons

mous a la dorsale et présentent d'autres caractères encore qui

ne permettent point d'y rapporter Tespèce actuelle. Le goreën-

sis est dit avoir le maxillaire dénué d'écailles et il n'est parlé,

par rapport a cette espèce, ni des larges bandes transversales

du corps, ni de la large bordure noire de la caudale. Aussi

paraït- il que le goreënsis a le corps plus allongé, les yeux plus

petits, les canines intermaxillaires doubles, la troisième épine

anale plus longue que la deuxième, 17 rayons seulement a la

pectorale, etc. — I/acutirostris est une espèce beaucoup plus

distincte encore, puisqu'elle présente le nombre extraordinaire de
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12 épines dorsales et de 11 rayons a 1'anale, tandis qu'il a Ie

corps plus allongé, sa hauteur mesurant
4J. fois dans sa lon-

gueur. — Quant a 1'erythrogaster, il a la troisième épine dor-

sale la plus longue, les nageoires impaircs bordées de bleu,

16 rayons seulement a la pectorale, Ie corps olivatre et Ie

ventre rouge, etc. — Dans Ie luridus, les écailles du dos et

du ventre portent des écailles supplémentaires, tandis que Ie pré-

opercule n'est point arrondi mais rectangulaire, que la machoire

inférieure ne porte point de canines, et que la pectorale n'est

soutenue que par 15 rayons. Puis Ie fuscus se distingue par

ses 11 rayons a, 1'anale ainsi que par son corps brun-noiratre

marbré de grisatre. — Pour ce qui regarde enfin Ie rnelanurus

et Ie melas, qui tous les deux ont, comme Ie Ketouti, 17 rayons

a la dorsale, Ie premier se distingue suffisamment par la forte

dentelure du sousopercule et de Tinteropercule ainsi que par les

taches rougeatres des nageoires impaires, tandis que Ie melas

est dit avoir 20 rayons a la pectorale et Ie corps d'un brun-

noiratre uniforme. Quant a cette dernière espèce je dois noter

aussi quelle est dite avoir la même forme que TEpinephelus

raerra, d'oü il faut conclure que la caudale y est arrondie et

non tronquée comme dans Ie Retouti. Du reste la description

que M.- peters a donnée de Tespèce des ïles Querimba (lbo)

est trop succincte pour qu'on puisse Tutiüser a une comparai-

son assez détaillée.

Je crois donc avoir devant moi, dans Ie Retouti, une espèce

inédite qu'il m'est agréable de pouvoir dédier a M-. retout,

de 1'ile Maurice, qui a beaucoup contribué a enrichir les col-

lections que m.m.- pollen et van dam ont adressées au Musée

de Leide.

La Haye, Février 1866.



N O T I CE

SUR LE

PARUPENEUS B1FASCIATÜS (MULLUS BIFASCIATUS Lao.).

DE L'lLE DE LA

R É U N I O N.

PAR

P. B L E E K E R.

Lacépède, travaillant sur les observations manuscrites de

commerson et sur les dessins exécutés sous les yeux de ce cé-

lèbre voyageur, introduisit dans la science les espèces qu'il

nomma Mullus bifasciatus et Mullus trifasciatus et les carac-

térisa comme suit.

MULLÜS BIFASCIATUS.

Une bande très-foneée, trans-

versale, et terminée en pointe, a

1'origine de la première nageoire

du dos; une bande presque sem-

blable vers Porigine de la queue;

la nageoire caudale divisée en deux

lobes très-distinets ; la tête cou-

verte d'écailles semblables a celles

du dos ; les barbillons épais a leur

base, et déliés a leur extremité,

X). 7—1/9. A. 6 ou 7.

Les figures publiées de ces deux espèces font très-bien sen-

tir les différences principales. Elles ont de commuu deux ban-

MULLUS TRIFASCIATUS.

Trois bandes transversales, lar-

ges, trèsfoncées, et finissant en

pointe; la tête couverte d'écailles

semblables a celles du dos; 1'ex-

trémité des barbillons atteignant

a 1'extrémité des nageoires thora-

cines. D. 7—9. A. 6 ou 7.
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des transversales noiratres, et triangulaires a pointe dirigée en

bas, dont l'antérieure descend de la moitié antérieure de la

première dorsale tandis que la postérieure se trouve sous la

dorsale molle. Mais dans Ie trifasciatus on voit une troisième

bande triangulaire descendant du mi.ieu da dos de la queue,

qu'on n'observe pas dans Ie bifasciatus et ses barbillons atteig-

nent la moitié libre de la pectorale tandis que, dans Ie bifas-

ciatus, ils ne s'étendent presque pas au-dela de 1'angle du

préopercule.

Cuvier a maintenu la valeur du Mullus bifasciatus comme

espèce distincte et il a rapporté Ie Mulle trois-bandes Lac. a

Tespèce qu'il a décrite lui-même sous Ie nom d'Upeneus trifas-

ciatus. Et en effet, on ne peut avoir aucun doute par rapport

a, la diversité de ces deux espèces, Pexamen des individus fai-

sant remarquer toute une série de caractères par lesquels elles

se distinguent Tune de Tautre. Mais il me paraït peu proba-

ble que Ie Mulle trois-bandes Lac. soit de la même espèce que

TUpeneus trifasciatus Cuv., espèce que quoy et gaimard avaient

déja décrite et figurée, en 1824, sous Ie nom de Mullus mul-

tifasciatus, et qui a les bandes du corps d'une forme différente

et disposées d'une autre maniere et les barbillons beaucoup plus

courts que ne les moutre la figure du Mulle trois-bandes. Ce

dernier pourrait bien n'être qu'une variété du Mulle deux-

bandes, mais il me semble préférable de lui laisser sa place

dans Ie système comme espèce distincte jusqu'a ce que de nou-

velles observations aient décidé sur sa valeur.

Or, si elle doit être conserveé, n'est-ce que provisoirement. il

s'ensuit que Ie nom spécifique du Mullus multifasciatus QG.

doit être appliqué a, TUpeneus trifasciatus CV.

Dans les derniers temps, m.-günther, faute probablement de

n'avoir pas vu ni Ie bifasciatus ni Ie trifasciatus de lacépede,

a réuni les trois espèces, ou plutöt a supprimé Ie Mulle deux-

bandes et Ie Mulle trois-bandes en reléguant tout simplement

leurs noms parmi les synonymes de sou Upeneus trifasciatus,

qui est de la même espèce que Ie Mullus multifasciatus QG.

et rUpeneus trifasciatus CV.
' Il ne peut pas être superflu ici d'appeler 1'attentioD sur Ie

fait assez grave que Fesprit, du reste fort louable, de redui re
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les nombreuses espèces nominales & leur juste valeur, a fait

tomber des naturalistes éminents dans la faute de réunir ce

qui devait rester séparé. C'est ainsi que, jugeant d'après des

descriptions insuffisantes ou incomplètes et n'ayant pas consulté

la nature, c'est a dire les types décrits, on a souvent réuni

en une seule, des espèces essentiellement différentes, mais qu'on

n'admit que comme nominales. Or il doit ajouter a la confu-

sion toujours croissante dans la synonymologie si, sur des don-

nées trop incertaines, on continue a reléguer parmi les synony-

mes des espèces distinguées et établies comme telles par les

observateurs. Il est clair que, de cette maniere on atteint Ie

contraire de ce qu'on désire et qu'au lieu de débrouiller on

embrouille, — et il est donc préférable de laisser les espèces

incertaines ou douteuses sous leur chef primitif que de les

réunir arbitrairement a des espèces mieux connues aux quelles

il semble qu'elles puissent être rapportées.

Le Mullus bifasciatus Lac. et Ie Mullus trifasciatus Lac.

sont dans le cas que je viens d'indiquer. •

Je note ici que j'ai eu tort autrefois de changer le nom

générique d'Upeneus en celui d'Upeneoides, pour les espèces h.

dents en velours aux deux machoires, au vomer et aux pala-

tins. L'espèce type d'Upeueus de cuvier, TUpeneus vittatus,

présentant cette dentition, le nom d'Upeneus doit lui rester.

Mais il s'ensuit que les Upeneus a dents unisériales et coni-

ques aux deux machoires et sans dents au palais, groupe au-

quel j'ai autrefois conservé le nom d'Upeneus, doit changer de

nom générique. Aussi ai-je déja indiqué ce groupe, dans quel-

ques mémoires, sous le nom de Parupeneus, que je propose de

lui conserver. Le Mullus bifasciatus Lac. et TUpeneus trifas-

ciatus CV. ou le Mullus multifasciatus QG. appartenant a ce

groupe, sont donc pour moi des Parupeneus, comme le sont

aussi, TUpeneus spilurus Blkr, rUpenens pleurospilus Blkr,

TUpeneus Erandesi Blkr, TUpeneus Janseni Blkr, TUpeneus

oxycephalus Blkr et plusieurs autres espèces des auteurs.

Pour les descriptions, qui vont suivre, j'ai pris, pour bien

faire sentir les difïérences, des individus des deux espèces de

parfaitement la même taille. On apercevra que le bifasciatus

se distingue du multifasciatus, non seulement par les détails
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du système de coloration, mais aussi par sa tête plus obtuse,

par les séries de pores de Tos sousorbitaire, par ses barbillons

plus courts, par les nombreuses ramifications de la ligne late-

rale, par la forme de la dorsale raolle et de Tanale, etc.

Parupeneus bifasciatus Blkr.

Parup. corpore subelongato compresso, altitudine 4J ad 4*

in ejus longitudine, latitudine 2 ad 2 et paulo in ejus altitu-

dine ; capite obtuso 4| ad 4J- in longitudine corporis, aeque

alto circiter ac longo; oculis diametro 4 circiter in longitudine

capitis, diametro IJ ad 11 a se invicem distantibus; linea ros-

tro-frontali inferne tantum concava, rostro superne et fronte

valde convexa; linea interoculari valde convexa; rostro obtuso;

distantia rostri apicem inter et orbitam oculi diametro non plus

duplo longiore; naribus minus oculi diametro a se invicem dis-

tantibus, posterioribus rimaeformibus orbitae approxiinatis, an-

terioribus parum conspicuis rotundis; squamis frontalibus usque

infra nares anteriores descendentibus ; osse suborbitali alepidoto

oculi diametro multo minus duplo altiore
)
poris conspicuis confertis

irregulariter pluriseriatis notato; maxillis aequalibus, superiore

2| ad 2| in longitudine capitis, postice squamata oculi dia-

metro non altiore ; labiis latis carnosis; cirris inframaxillaribus

ore clauso praeoperculi marginem posteriorem attingentibus vel

subattingentibus; spina operculari parva sed bene conspicua;

squamis ctenoideis, lateribus 30 in serie longitudinali ; linea la-

terali singulis squamis valde arborescente ramulis numerosis

;

pinna dorsali spinosa acuta dorsali radiosa multo altiore et paulo

longiore, altitudine 1| circiter in altitudine corporis; dorsali

radiosa multo minus duplo longiore quam alta obtusa angulata

antice quam postice conspicue altiore radio posteriore ceteris

breviore et basi pinnae valde multo breviore ; pectoralibus acu-

tiuscule rotundatis capite paulo brevioribus; ventralibus acutis

longitudine caput aequantibus vel subaequantibus ; anali aeque

alta circiter ac basi longa obtusa angulata dorsali radiosa non

humiliore antice quam postice conspicue altiore radio posteriore

ceteris et basi pinnae breviore ; caudali lobis subaequalibus acute

rotundatis 4§ circiter in longitudine corporis; colore corpore
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roseo infeme dilutiore; rostro violascente; iride fuscescente mar-

gine pupillari late aurea ; fasciis corpore 2 transversis latis tri-

angularibus apice deorsum spectantibus violaceo-nigris, fascia

anteriore dorso-postaxillari, fascia posteriore dorso-anali; macula

postoculari nigricante nulla
;

pin nis pulchre roseis ; dorsali spi-

nosa antice fuscescente vel nigricante ; dorsali radiosa anali-

que vittis 5 vel 6 longitudinalibus obliquis margaritaceis vel

coerulescentibus, dorsali antice dimidio basali nigricante-viola-

cea, anali dimidio basali carinosina ; ventralibus margine ante-

riore fusco-violaceis; caudali superne et infeme leviter fusco

marginata.

B. 3. D. 8—1/8 vel 1/9. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5. A.

2/6 vel 2/7. C. 1/13/1 et lat. brev.

Syn. Mullus bifasciatus, Mulle deux-bandes Lac., s Poiss. III

p. 383, 404; tab. 14, fig. 2.

Upeneus bifasciatus, Upeneus a deux bandes CV., Hist.

Poiss. III p. 344.

Hab. Borbonia, in mari.

Longitudo 2 specirainuin 208'" et 220"'.

On n'a trouvé" jusquici Ie Parupeneus bifasciatus que prés

de File de la Ptéunion. Les deux individus que j'ai sous les

yeux, font partie d'un envoi de Poissons de cette ïle et de File

de Mayotte par m.-fran£Ois pollen, jeune naturaliste de beaucoup

d'espérance qui depuis plus d'un an a entrepris, a, ses propres

frais, un voyage de découverte dans File de Madagascar, dont

les resultats provisoires cornmencent deja a pénétrer dans la

science.

Farupeneus multifasciatus Blkr.

Parup. corpore subelongato compresso, altitudine 4^ ad 4

fere in ejus longitudine, latitudine 2 ad 2 et paulo in ejus

altitudine; capite acuto 4J- ad 4 fere in longitudine corporis,

paulo longiore quam alto ; oculis diametro 5 et paulo in longi-

tudine capitis, diametro lf circiter a se invicem distantibus

;

linea rostro-frontali concava fronte tantum leviter convexa ; li-

nea interoculari valde convexa; rostro acuto; distantia rostri
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apicem inter et orbitam oculi diametro multo plus duplo lon-

giore; naribus plus oculi diametro a se invicem distantibus,

posterioribus rimaeformibus orbitae approximatis, anterioribus

parum conspicuis rotundis; squamis frontalibus usque infra na-

res anteriores descendentibus ; osse suborbitali alepidoto oculi

diametro plus duplo altiore, poris conferlis conspicuis nullis;

maxillis aequalibus, superiore %\ circiter iu longitudine capitis,

postice squamata oculi diametro altiore ; labiis latis carnosis;

cirris inframaxillaribus ore clauso operculi marginem posterio-

rem subattingentibus ad paulo superantibus; spina operculari

parva sed bene conspicua; squamis ctenoideis, lateribus 30 in

serie longitndinali ; linea laterali singulis squamis leviter arbo-

rescente ramulis parcis ; pinna dorsali spinosa acuta dorsali ra-

diosa multo altiore et vix longiore, altitudine 1| ad 1±- in al-

titudine corporis; dorsali radiosa duplo fere longiore quam an-

tice alta, obtusa, angulata, antice quam postice non conspicue

altiore, radio postice producto basi pinnae longiore et radiis ce-

teris multo longiore; pinnis pectoralibus acute rotundatis et ve'n-

tralibus acutis vel acute rojtundatis subaequalibus capite sat

multo brevioribus; anali multo longiore quam antice alta ob-

tusa angulata dorsali radiosa non humiliore antice quam postice

non conspicue altiore, radio posteriore radiis ceteris et basi pin-

nae longiore; caudali lobis subaequalibus acutis 4| ad 5 in

longitudine corporis; colore corpore roseo inferne dilutiore; ros-

tro roseo; iride violascente- vel flavescente-rosea margine pupil-

lari aurea ; fasciis corpore 3 transversis nigricante-violaceis ; fas-

cia anteriore latissima dorso a nucha usque ad dorsalem radio-

sam sese extendente majore parte anteriore fuscescente-violacea

minore parte posteriore nigricante-violacea, fascia inferne in

crura vulgo 4 inferne diffuse desinentia divisa; fascia corporis

media sub dorsalis radiosae radio 3° ad 7° incipiente infra li-

neam lateralem diffuse desinente; fascia posteriore caudam medio

dorsalem radiosam inter et basin caudalis amplectente et infra

lineam lateralem desinente; fascia insuper fusco-violacea rostro-

postoculari cujus parte temporali vulgo tantum conspicua
;
pin-

nis roseis, dorsali radiosa analique vittis 3 vel 4 longitudina-

libus margaritaceis, dorsali radiosa dimidio basali et radio pos-

tica violaceo-fusca ; ventralibus antice leviter fuscescente margi-



( 348
)

natis, dimidio libero vittis 3 vel 4 transversis margaritaceis

;

caudali superne et inferne leviter fuscescente marginata.

B. 3. D. 8—1/8 vel 1/9. R 2/14. Y. 1/5. A. 2/6 vel

2/7. C. 1/18/1 et lat. brev.

Syn. Mullus multifasciatus, Mulle multibande QG., Zool. Voyfi

Uranie p. 330 Htl. tab. 59, fig. 1.

Upéneus trifasciatus, Upéneus a trois bandes CV., Poiss.

III. p. 344; Blkr, Bijdr. ichth. Banda, Nat. T. Ned.

Iiid. II. p. 237 ; Gthr, Cat. Fish. I. p. 407. (nee syn.

ex parte).

Bidji-nangka Temat., Salmonetti Amboin., Tijo Manad.

Hab. Hindost.; Zeylon; Celebes; Halmahera; Teruata; Bat-

jan; Obi-major; Amboina; Banda; Goram ; Aru; Mores;

Timor; Insul. Amicit.; Marquis. ; Sandwich.

Longitudo 2 speciminum descriptorum 209'" et 222'".

Bern. Je possède un grand nombre d'individus de cette es-

pèce qui est très-commune aux Moluques. C'est sur deux de

ces exeinplaires, mesurant 105'" et 110'" et pas trop bien con-

serves, que j'ai publié une description, en 1'an 1851, dans

nion premier mémoire sur la faune ichthyologique des ïles de

Banda. Je n'ai pris la description actuelle que sur deux indi-

vidus d'une conservation parfaite et de la même taille que ceux

du Parupeneus bifasciatus, mais dans les jeunes individus Ie

corps est plus grêle (hauteur jusqu'è, 5 fois dans la longueur),

Ie profil moins concave, 1'oeil relativement plus grand (4 fois

dans la longueur de la tête), Pos sousorbitaire moins haut (moins

de 2 fois plus haut que Ie diamètre de Foeil), etc. Je dois no-

ter aussi, que, depuis la publication de ma description antéri-

eure, j'ai observé les couleurs fraiches dans plusieurs individus.

La Haye, Juillet 1865.
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L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DES PAYS-BAS,

SECTION PHYSIQUE,

PRÉSENTÉ DANS LA SEANCE DU 25 JANV. 1868.

M. chasles a communiqué a 1'Académie des Sciences de

Paris quelques lettres qui, si elles contenaient la vérité, jette-

raient sur chretien huygens ïe blame, de s'être approprié

sciemment une découverte de Galilée, qu'il aurait fait passer

pour la sienne.

I/Académie Royale, Section Physique, nous a confié la tache

d'instruire ce point, et de défendre, s'il y a lieu, Ie nom lio-

norable de notre illustre compatriote contre une telle incrimina-

tion. C'est avec empressemeut que nous nous en acquittons.

Avant tout il faut remarquer, que nous sommes hors d'état

de contester Tauthenticité des lettres dont il est question, sur

des motifs externes. Nous n'avons pas vu ces lettres, et nous

ignorons même, si M. chasles les considère comme originales,

ou si elles font partie de celles, dont il avoue ne posséder que

des copies (Comptes rendux du 16 Déc). Si cette preuve était

indispensable, il faudrait inviter M. chasles, a faire examiner

les lettres susdites par des personnes expertes et impartiales,

afin de décider si elles sont de Técriture même des auteurs

réputés, et pour Ie cas que M. chasles ne posse'dat que des

copies, si les exemplaires primitifs présentent des garanties suffi-

santes d'authenticité. Tel examen cependant nous paraït tout-a-

fait superflu.

YERSL. EN MF.DED. AfD. NATTTDRK. 2Je REEKS. DEEL II. - :
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Les leitres mêmes, comme nous Ie démontrerons, portent un

caractère interne si manifeste de fausseté, et ce qui s'est

passé dans TarTaire dont il s'agit, est si complètement et si

distinctement connu par d'autres documents, qui n'admettent

pas Tombre d'un doute, qu'il suffira, ce nous semble, d'exposer

ce que ceux-ci nous révèlent, pour renverser de fond en com-

ble Taccusation portee contre huygens.

TAcadémie nous pardonnera, vu 1'objet grave de rinvestiga-

tion dont elle nous a chargés, d'être tant soit peu prolixes

dans cette exposition, afin de convaincre pleinement même les

moins initiés dans Fhistoire de cette époque de la science, que

Ie contenu des lettres mentionnées ne saurait être conforme a

la verité.

On sait que M. chasles a produit devant 1'Académie des

Sciences de Paris une longue série de lettres, qui d'abord ne

tendaient qu'a démontrer, qu'il fallait attribuer a pascal, et non

a newton, la gloire d'avoir trouvé la loi générale de Tattraction

universelle qui domine notre système planetaire. Le nom de huy-

gens s\ rencontre pour la première fois de la maniere suivante.

Il aurait écrit (Cotnptes revdus, p. 54-3) a pascal une lettre,

datée du 2 Juin 165é, oü il faisait mention de la loi, que la

quantité de mouvement d'un corps est proportionnelle au pro-

duit de la masse par le carré de la vitesse, loi que pascal lui

aurait communiquée. Daus cette lettre hüygens dit: //Plus

//j'examine cette règle, Monsieur, et plus il me paraït qu/elle

// renverse de fond en comble tous les principes de la statique,

//de Thydrostatique et de rbydraulique, et qu'elle contredit

// ouvertement les expériences les plus constantes sur ces trois

// belles parties de la pliysique.'" Or il est connu par une lettre

de huygens du 18 Mars 1669, qui se trouve dans le Journal

des Savans, ï. II, p. 531, qu'en 1661 il a déduit cette même

loi de ses expériences du choc des corps, et que, conjointement

avec dautres résultats de son investigation, il 1'a communiquée

dans une séance de la Société Royale de Londres, quoique ce

ne füt qu'en 1669 qu'il donnat les expériences elles*mêmes,

après que wallis et when, dont le dernier étant présent avait

entendu sa communication, eussent publié leurs expériences con-
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cernant Ie menie sujet. Les détails de ce travail de huygens

n'ont paru qu'après sa mort, dans les Opuscula posthuma, T.

II, p. 75. (Voir les Opera reliqua, édition de 's Gravesande).

Dans cette lettre huygens cite quelques savants, qui avant

lui se sont occupés de ce problème, nommément galilee,

descartes, Ie Père fabri et en dernier lieu borelli. Il

n'est fait de pascal nulle mention, ce qu'il faudrait taxer

de perfidie, si la lettre produite par M. chasles contenait la

vérité, puisque dans ce cas c'est pascal qui aurait trouvé la

loi principale, contestée dVoord par huygens, mais admise

par lui plus tard, comme Ie résultat de ses propres expé-

riences.

Donc il s'agit d'examiner, si la lettre peut être attribuée a

huygens? Nous ne Ie croyons pas, pour les raisons quevoici: —
Huygens lors de la date de cette lettre, Fan 1654, ne comptait

que vingt-cinq ans. En tout il n'avait publié que deux dis-

sertations sur des sujets de matliématiques, savoir: Theoremata

de quadratura kj/perboles, ellipsis et circuli et Be circuli mag-

nlludine inventa. Il serait peu vraisemblable, qu'a cette époque

déja son nom fut fort répandu hors de sa patrie, si quelques

lettres qui existent *) ne prouvaient, que depuis 1652 il était

en correspondance avec quelques savants a 1'étranger. Mais ce

qui est tout-a-fait contraire a ce que nous savons de huygens

et de son style épistolaire, c'est Ie ton et Ie contenu de la lettre

même. Toutes les lettres avérées de huygens de ce temps-la

se caractérisent par une modestie exemplaire. A-t-il concu

des doutes, il en développe au large ses raisons. Le huygens

de la lettre en question le prend sur un ton pedant, présomp-

tueux. Sans facon il déclare la loi que pascal lui a com-

muniquée, en contradiction avec les principes élémentaires de

la physique et avec les résultats de toute expérience; puis

il répète la même chose encore en d'autres termes, sans daigner

alléguer le moindre argument a Fappui de son opinion. Seule-

*) Voir les annotationes 5, 7, 8 et 15 au Discours rectoral de feu le pro-

fesseur utlenbroek eu 1838: Be Tratribus Christiano atque Constanlino Ru-

genio, artis dioptricae culloribus, dans les Annales Acadernir-i Universitotig

Lugduno-Batavae, 1837—1838.

24*
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ment è. la fin de 1'épitre il demande des explications, comme

il se pourrait quil n'eut pas bien compris. Est-il possible

qu'un pascal puisse être traite de la sorte par Ie même huy-

gens qui, lors de sa présence a Londres, prédisposait tout Ie

monde en sa faveur par sa candeur et son ingenuité *)? Est-

il possible de croire qu'un tel homme se soit approprié tout

simplement la découverte d'autrui, après Pavoir rejetée aupa-

ravant avec dédain; et qui plus est, en 1661, pascal étant

encore en vie?

En somme: quoique nous ne puissions démontrer Ie faux de

cette lettre par des preuves aussi concluantes et incontestables

que nous en avons a notre disposition pour d'autres lettres, du

moins nous pensons avoir mis en évidence la grande invraisem-

blance, que huygens Fait jamais écrite.

La seconde fois que Ie nom de huygens paraït dans cette

controverse, c'est dans quelques lettres, oü il porte témoignage

contre newton, qu'on accuse d'avoir emprunté beaucoup d'idées

a pascal f).

Nous nous abstenons d'énoncer une opinion quant a Pau-

thenticité de ces lettres, tout comme d'autres, d'oü il résulte-

rait que newton, dans sa correspondance avec huygens, se serait

permis a Fégard de descartes et pascal des expressions bles-

santes pour la mémoire de ces savants, que huygens aurait

commis Finadvertance de divulguer, ce qui par la suite suscita

des désagréments a newton, de la part même du roi louis

XIV, qui en témoigna son mécontentement §). Toute cette partie

de la collectiou, nous la passerons sous silence, comme ne nous

regardant pas dans ce moment-ci, en tant qu'elle concerne la

réputation de newton, qui y paraït coinpromise ; de maint cóté

déja on a relevé quantité de choses invraisemblables qui s'y

trouvent accumulées. Quant au röle que huygens aurait rempli

dans cette atfaire, il n'est quaccessoire, celui d'un intermediaire.

*) Expressions empruntées k une lettre de Moray du 21 Juin 1661 ; voir

uylekbroek, Ibidem, Ann. 25.

t) Comptes rendus, T. LXV, p. 544.

§) Comptes rendus, T. LXV, pp. 591, 685 et suiv.
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Et comme son honneur n'est attaque en rien par ces lettres,

qu'elles soient authentiques ou non, nous les laisserons pour ce

qu'elles valent, en faisant observer seulement, qu'elles appartiennent

toutes a une époque plus avancée, savoir a Tannée 168L et les

suivantes, et par conséquent n'ont aucun rapport au fait prin-

cipal, dont il faudra nous occuper maintenant en troisième lieu.

Dans la séance du 7 Octobre dernier M. chasles produisit

plusieurs lettres, qui se trouvent imprimées dans les Com-

ptes rendus. Il y en a une, datée de Plorence Ie 7 Juin

1641, signée galilée galilei et adressée a pascal, oü il est

fait niention plus d'une fois des satellites de Saturne. M. chas-

les en déduit ce qui suit:

// On voit que galilee, a qui 1'on devait déja la découverte

//des quatre satellites de Jupiter, avait aussi découvert des

//satellites de Saturne; ce qui est resté ignoré et ce qui ne

//diminue point Ie mérite de la découverte de huygens faite

//en 1655."

Admettons un instant que cette lettre ait été vraiment écrite

par galilée, reste a savoir ce qu'il entendait par satellites.

Or eest un fait généralement connu, que galilée a maintes

fois désigné sous ce nom les deux fragments de Fanneau, qu'il

voyait a cöté de la planète dans sa lunette défectueuse encore.

S'il en est ainsi, les satellites de galilée n'ont rien de com-

mun avec Ie satellite de huygens, et ne sont donc d'aucune

conséquence. Mais M. chasles est d'un autre avis, et en

effet, il faut en convenir, il y a lieu. Galtlée dans sa lettre

fait mention des temps de révolution, non seulement des pla-

nètes Jupiter et Saturne, mais aussi de ceux de leurs satelli-

tes, puis encore des masses et des densités du Soleil, de Jupiter,

de Saturne et de la Terre, dont il ajoute les valeurs calculées

d'après ses données par pascal,

Donc il paraïtrait, que de cette lettre supposée authentiqne

on ne saurait conclure autre chose, sinon que Ie 7 Juin

1611 galilée connaissait plus d'un satellite de Saturne. Nous

verrons tout a Theure, combien il est important, d'appuyer tout

/Tabord sur ce point.

Ne perdons pas de vue non plus, avec combien d'égards
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envers huygens M. chasles s'expriinait, lorsque dans la séance

du 7 Octobre il donna lecture de la susdite lettre de galilee,

disant expressément que la découverte de galilee ne diminuait

point Ie mérite de la découverte de huygens faite en 16 55.

M. chasles se serait-il servi des mêmes termes circonspects,

s'il eüt connu les lettres, que six semaines plus tard, Ie 18

Novembre, il a montrées a 1'Académie? On s'en douterait fort

d'après Ie contenu de ces documents.

Ces lettres sont au riombre de cinq.

La première est encore de galilee a pascal et datée du 2

Novembre 1641, par conséquent moins d'une demi-année pos-

térieure a la précédente. En voici Texorde: //Je vous envoye

// mes dernières observations faites avec un nouvel instrument

//que j'ay imaginé; et je vous prieray d'en faire part a vos amis,

n et entre autres au p. boulliaü, que je scay estre un scavant

// astronome." Le reste de cette lettre traite de sujets étrangers

a ce qui nous occupe a présent.

Les trois lettres qui suivent, ne portent que la date du mois,

sans millésime. Le 17 Juin boulliaü écrit a hüygens, et lui

communiqué que pascal a recu de galilee un instrument qui

grossit prodigieusement les objets, et au moyen duquel on

apercoit prés de Saturne quelque chose qui lui semble extra-

ordinaire. Galilee avait fait cette même observation, et malgré

la faiblesse de sa vue, il avait cru apercevoir un satellite de

Saturne, faisant sa révolution autour de cette planète, ainsi

qu'il Tavait marqué en note, dans Tespace de 15 jours 22 heures

\. Lui, boulliaü, avait cherché maintes fois a constater la

réalité de ce fait, sans y avoir réussi. Donc il envoyait a hüy-

gens 1'instrument, accompagné d'une instruction faite par galilee

lui-même. Il poursuit : // Voyez donc par vous mesme, si plus

ir heureux serez. Alors la gloire vous en appartiendra."

A cette lettre il y a une réponse de huygens datée du 2

Décembre. I/envoi de boulliaü lui avait été fort agréable. Il

avait étudié et perfectionné 1'instrument, au point de grossir

les objets plus de cent fois. Puis s'en étant servi, il avait

revu non seulement Fanneau, clont il avait déja entretenu boul-

liaü, mais encore il avait découvert parfaitement le satellite que

galilee disait avoir apercu, et par une observation continuée pen-
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dant plus de deux mois il s'était convaincu que Ie temps pé-

riodique de ce satellite autour de la planète était en effet de

15 jours 22 heures |i Son intention serait de donner Ie nom
de galilee a ce satellite de Saturne, mais avant de communi-

quer cette découverte a la société, il attend un conseil de

boulliau, dont il veut faire dépendre sa décision.

Or 'boulliau répond a huygens, a la date du 22 Déceinbre,

qu'il ne voit pas la raison, pourquoi huygens ne garderait pas

cette découverte pour lui-mêine. La gloire de galilee était a

son apogée, et sans aucun doute, s'il vivait encore, il refuserait

cette glorification, comme n'avant donné, pour ainsi dire, que

Tidée de cette découverte, dont Ie résultat appartenait a huygens.

Puis il ajoute: // Vous me comprenez. Quant a moy, au sujet

// de cette affaire, voüs pouvez compter sur ma discrétion."

Cette discrétion cependant paraït ne pas avoir été h, Tabri de

toute épreuve. Car dans une lettre ultérieure, adressée a flam-

steed et datée du 21 Avril 167. (manque Ie dernier chiffre du

• millésime), boulliau raconte qu'au moyen d'un instrument con-

struit par galilee, huygens, après Tavoir modifié, //non seu-

// lement découvrit Tanneau de Saturne, mais aussi sou satellite,

// auquel il donna Ie nom de galilee, pour ce que ce fut ce

//dernier qui Tentrevït premièrement. Mais la gloire en resta

*a huygens, parceque eest luy qui Ie démontra."

Voila la teneur des lettres en question. Avant de passer

outre, et de démontrer l'impossibilité des faits qui y sont rap-

portés, résumons ces faits.

Si ces lettres sont authentiques et contiennent la vérité,

alors :

1°. En 1641 déja galilee non seulement a vu Ie satellite

de Saturne, mais il en détermina Ie temps de révolution. Donc

il en avait observé tout ce qui se prête a 1'observation, et c'est

a lui quil faut en attribuer la découverte;

2°. Huygens savait cela, et au moyen de la lunette de ga-

lilee, a laquelle il apporta quelques améliorations, au point

de lui faire grossir cent fois les objets, il n'a fait que con-

stater cette découverte de galilee, y compris la période de

15 jours 22 heures |, la faisant toutefois passer pour la sienne,

conformément au conseil de boulliau;
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3 o. Quant a Fanneau les térnoignages de ces lettres se con-

tredisent quelque peu. Selon la lettre de boulliau a. flam-

steed, ce serait encore au moyen de la lunette de galilee

que huygens aurait dècouvert Fanneau, et non revu, comme sa

propre lettre Findique, impliquant que la découverte de Fan-

neau fut antérieure a celle du satellite.

Tantöt nous reviendrons sur ce point. Examinons d'abord de

plus pres les deux lettres de galilee dans leur rapport avec la

première lettre de boclliau. Nous y rencontrons plus d'une

contradiction. Dans la première lettre de galilee, celle du 2

Novembre 1641, il n'est fait mentiou que de Fenvoi d'obser-

vations, et nullement de Finstrument au moyen duquel ces

observations furent faites. Or galilee est mort Ie 8 Janvier

1642, c'est-a-dire seulement dix semaines après la date de la

lettre. Donc si vraiment galilee avait envoyé a pascal la lunette

qui depuis, par Fintermédiaire de boulliau, vint entre les mains

de huygens, cela doit avoir eu lieu dans les dernières semaines

de la vie de galilee, ce qui n'est guère admissible.

Quand on compare les notes que, selon boulliau, pascal

aurait recues de galilee, avec la première lettre de celui-ci,

qui ne peut être antérieure que de quelques mois, il est évident

que les deux lettres se contredisent. Tandis que dans la

lettre du 7 Juin 1641 il s'agit de satellites au pluriel, en

tout cas de plus d'un satellite, la lettre de boulliau ne parle

que d'un seul. Or nous avons vu qu'en effet il y a lieu de

supposer avec M. chasles que Fauteur, qui que ce füt* a

voulu designer, non les fragments de Fanneau, mais de vrais

satellites. S'il en est ainsi, galilee se contredirait lui-inêine.

Il faut que sa première lettre ou celle de boulliau soit fausse.

En tout cas la conclusion oü arrive M. chasles, ne saurait être

juste. Galilee, qui, dans une pote ajoutée a la lettre du 2

Novembre, ou quelques semaines plus tard, annonce la décou-

verte d'un satellite de Saturne, dont il donne Ie temps de ré-

volution, ne peut avoir attribué Ie 7 Juin plus d'un vrai satel-

lite a. la planète. Posons au contraire que galilee, ou Fauteur

inconnu de la première lettre, par Ie mot satellites ait designé

non de vraies lunes, mais les fragments de Fanneau, il faut né-

cessairement que la découverte dont parle sa note, ait été faite,
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et il est probable encore que la lunette ait été construite, entre Ie

7 Juin 1641 et Ie 8 Janvier 1642. Or il est assez connu que

galilee dès 1637 perclit la vue sinon entièrement, du moins pres-

que en totalité. Glissons sur ce poiat comme suffisamment éclairci

d'autre part. Sans contredit, la lettre même de boulliau en

porte témoignage, la vue de galilee, vieillard alors usé par les

veilles et les malheurs, agé de plus de 77 années, avait beau-

coup souffert. Admettons cependant que tous ses biographes, qui

Ie disent complètement aveugle dès Fan 1637, aient exagéré sa

cécité, et que Tinfirmité dont il était afiecté, ne fut pas encore avan-

cée a tel point pour Ie mettre hors d'état d'écrire une lettre en

1641 : est-il probable, que cette infirmitélui permit de travailler et

surtout de polir des lentilles, occupation qui exige une vue

nette et des efforts soutenus ? En outre saurait-on admettre,

qu'avec une lunette qui en tout cas n'était pas des meilleures, car

sans cela huygens n'aurait pas eu besoin de Faméliorer, il eüt

découvert un objet aussi minime qu'un satellite de Saturne, et

surtout qu'il eüt pu en déterminer la période de révolution avec

exactitude, tan dis que boulliau, qui a coup sur ne manquait

pas d'habitude dans Tart d'observer, déclarait n'avoir rien pu voir

par la même lunette? Il faut ne pas y regarder de trop pres,

pour accepter de telles assertions. M. chasles, il est vrai,

pretend que galilee dans ses dernières observations fut seconde

par ses disciples fidèles viviani et torricelli; mais s'il en fut

ainsi, pourquoi avoir recours a Fétranger, pour constater ce

qu'il avait trouvé? D'ailleurs est-il vraisemblable que galilee

et ses disciples eussent caché une découverte aussi importante

a cette époque la, que celle d'un satellite de Saturne?

Exposons maintenant 1'état réel des choses, et nous verrons

que dans Thistoire de cette découverte, telle qu'elle est con-

statée par des documents imprimés en partie depuis longtemps,

ou existant en manuscrits, il n'y a d'incertitude nulle part,

tout étant clair et logique. Eemarquons d'abord que quand

il s'agira ici de manuscrits, de lettres de huygens et de boul-

liau, ces pièces de conviction ont une tout autre signifi-

cation que les autographes d'un collectionneur, füt-ce mille

ibis uu savant distingué comme M. chasles. Les manuscrits
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de huygens consistent en ouVrages et journaux inédits et en

correspondances avec plusieurs savants de TSurope. Ils furent

légués par lui a la Bibliothèque de TUniversité de Leyde,

oii depuis ils ont été conservés religieuseinent, de sorte qu'il

ne saurait être question ici d'aucune altération ou interpo-

lation de pièces. Comme rillustre défunt Tavait désiré et

testé, les professeurs de volder et fullenius se sont d'abord

occupés de livrer a la presse ce qui leur en semblait Ie plus

digne. Telle est Torigine des Opera posthuma, dont la première

édition date de 1'an 1700, et qui plus tard, en 1728, ont été

réimprimées et ajoutées comme dernière partie aux Opera reliqua

de huygens, dont les premiers ïomes avaient paru en 1724,

sous Ie titre de Opera varia, par les soins de 's gravesande.

Il est vraiment heureux, que cette collection des écrits de huy-

gens ait eu lieu a temps, car les premières éditions de plusieurs

de ses publications moins volumineuses sont devenues excessive-

ment rares. De 1'écrit dont il nous faudra faire mention en pre-

mier lieu, De Satumi Lima, opuscule d'un peu plus de deux pages

in 4% jamais nous n'avons vu la première édition; elle a paru

a la date du 5 Mars 1656, et probablement sans être livrée

au commerce, Tauteur 1'ayant distribuée aux principaux astrono-

mes de son temps. Mais nous avons eu Foccasion de consulter

la première édition du Systema Sahcrnkm, dont la dédicace au

Prince leopold de Toscane est datée du 5 Juillet 1659;

elle ne difiere en rien de celle qui se trouve dans les Opera

varia, hormis que les figures qui Taccompagnent, au lieu d'être

gravées sur cuivre en planches, ont été taillées en bois et

intercalées dans Ie texte. Quant aux autres manuscrits et lettres

de huygens, feu Ie professeur van swinden en a largement

fait usage au profit de son beau mémoire sur Huygens Vinven-

teur des horloges a pendule, mémoire quil présenta, il y a plus

d'un demi-siècle, au Corps prédécesseur de notre Section, la

première Classe de Tlnstitut Royal des Pays-Bas *), et oü il

maintint les droits de huygens a rhonneur de cette invention

*) Voir les Verhandelingen, T. III, p. S0.
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(Tune maniere si évidente, que Votre Commission aura peine a

atteindre un modèle aussi excellent.

Puis Tun de nous, en consultant Ie journal astronomique

que . huygens a laissé, s'est vu a même de donrier de plus

ampies details sur quelques-unes de ses découvertes, et d'en

mettre au jour d'autres, comme la rotation de Mars, que huygens

avait observée *). Ce journal cependant ne commence qu'avec

1'année 1657, et par conséquent ne nous a été d'aucune utilité

dans la question présente.

C'est surtout a feu Ie professeur uylen broek, que Thistoire

des sciences a de grandes obligations pour sa publication d'une

quantité de lettres, écrites par huyge>'S et a lui adressées,

qu'on trouve toutes dans la Bibliothèque de Leyde. En premier

lieu uylenbroek a publié une partie de cette correspondance, en

deux volumes qui parurent en 1833. Plus tard il annexa au

Discours rectoral qu'il prononca en 1838, un grand nombre

d'Annotationes, la plupart empruntées au commerce épistolaire

de huygens. Plusieurs de ces lettres ont été données en entier,

d'autres seulement en fragments. Nous en particulier, nous avons

d'amples raisons pour nous féliciter de eet important travail,

qui a grandement facilité notre tache. En effet ces annotations

nous mettent en état de suivre, dès Ie commencement, les efforts

de chretien huygens et de son frère constantin pour con-

struire des objectifs. Vous nous permettrez d'en donner un

résumé succinct.

Huygens, jeune encore, vouait Ie temps qui lui restait de

ses études de mathématiques pures, a la Dioptrique surtout.

En 1652, a peine agé de 23 ans, il avait déja composé sur ce

sujet deux livres, oü entre autres on trouve consignée la loi

qu'il avait découverte, de la convergence des rayons lumi-

neux qui ont traverse une lentille sphérique, limitée par

des surfaces convexes f). Cette loi était la base de la theorie

des instruments dioptriques, des lunettes et des microscopes.

*) p. kaiser, dans Ie Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Weten-

schappen, publié par la lmc Classe de 1'Inst. Royal des Pays-Bas. 1848. T. I,

p. 7.

f) Lettre a tacquet du 16 Déc. 1652. Voir uylknbroek, Oratio, Ann.7 et S.
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Il pensait qu'en construisant des lunettes d'après les principes

de sa theorie, il les ferait meilleures que celles qu'on possédait

jusque la. Afin d'apprendre eet art, il s'adressa a différentes

personnes dont il espérait pouvoir profiter a eet égard,: les

meilleurs préceptes lui furent suggérés par gutschof, professeur

a Liège *).

Il se mit avec ardeur a Touvrage, aidé plus tard par son

frère constantin. Au commencement il ne travaillait que des

lentilles d'une distance focale peu considérable, de sorte que les

lunettes auxquelles elles furent adaptées comme objectifs, n'étaient

pas fort longues f), Peu a peu cependant il réussit a se pro-

curer pour les lentilles de meilleures platines ; celles-ci étaient

d'acier, et d'autres les fabriquaient pour lui. Dans la correspon-

dance entre chretien et son frère constantin vers la fin de 1655,

quand Ie premier se trouvait a Paris, il est plusieurs fois fait

mention d'un certain kalthof ou kalthoven (on trouve les denx

noms) comme du fabriquant des platines d'acier. Ces platines

d'abord n'avaient pas la forme requise; quelquefois pour la leur

rendre, il fallait aux frères dix jours de travail. D'autres gens en-

core qui les assistaient sont nommés dans cette correspondance,

comme dirk ou l'homme de 1'Achterom, maïtre cornelis

etc. §). Les frères avaient beaucoup de peine a se procu-

rer des morceaux de verre qui leur convenaient. Il leur fal-

lait des glaces de miroir, mais Ie plus souvent elles étaient trop

minces, et se courbaient étant travaillées, de sorte que la forme

était manquée; ou elles avaient des stries, Peffet d'un mélange

irregulier, ce qui rendait les images difiuses. Ils essayèrent des

glaces d'une fabrique de Harlem, d'une autre de Bois-le-Duc,

puis du verre vénitien et francais, mais ce n'était que rarement

qu'ils réussissaient a trouver ce dont ils avaient besoin.

Enfin pourtant ils parvinrent a surmonter toutes les dilfi-

cultés. Le 3 Pévrier 1655 Chretien avait achevé son pre-

mier objectif pour une lunette de longueur passable; la dis-

*) Voir les lettres a gutschof, dont la première porte la date du 4 Nov.

1652. Uylenbroek 1.1. Ann. 10 et 16.

f) Voir la lettre a t. b. moccki. chez uylenbroek, 1.1. p. 29.

§) Uyi knbroeh;, Ann. 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
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tance focale était de 10 pieds. Bientöt il en eut un second

de 12 pieds. C'est avec ces lunettes que huygens a fait ses

premières découvertes. Le verre de 10 pieds, comme la Section

ne 1'ignore pas, a été retrouvé dans le cabinet de pbysique

d'Utrecht *). C'est a cette lentille que se rapportent les mots

suivants, qui se trouvent avec d'autres notices de la main de

huygens sur une feuille de papier détachée parmi ses manu-

scrits f).

De phaenomenis Saturni et lunula. Quale primum telescopium meum.
Lens superficierum alteram planam ex speculo habebat, exili apertura. Tanto

mirabilius, annulum fuisse repertum. Diligentia mira in observando per hye-

mem, tertia post mediam noctem vigente gelu. Ex Neuraei epistola de Gas-

sende», qui moriens delegabat amicis hanc de Saturno disquisitionem. De lu-

nula mea Gassendo diversa.

. Eemarquons en passant que gassendi est mort le 24 Octo-

bre 1655.

Ces premières lunettes de huygens avaient un grossissement

d'environ 50 fois. Quelque temps après il en acheva une de 23

pieds de longueur, qui avait un grossissement de cent fois. En

communiquant cela §) il ajoute immédiatement, que galilee

n'avait pu atteindre qu'un grossissement de 30 fois. Audace

vraiment remarquable, qu'a juste titre on qualifierait d'effron-

terie, si huygens se füt servi d'une lunette de galilee, qu'il

aurait seulement perfectionnée ! Huygens dit expressément **),

que ce ne fut que le 19 Eévrier 1656 qu'il commenca h. se

servir de sa lunette de 23 pieds, c'est-a-dire de celle qui gros-

sissait les objets 100 fois. Or c'est un fait connu, que dans

une même lunette, des points lumineux visibles a peine, se mon-

trent beaucoup mieux par un faible que par un fort grossisse-

ment. Si Ton suppose que galilee ait possédé une lunette

qui supportait un grossissement de 100 fois, alors huygens

en lui donnant un tel grossissement, Faurait gatée et non

améliorée pour 1'observation du satellite. Mais nous croyons

*) Pour les détails de cette trouvaille voir fAlbum der Natuur, 1867, p. 274

et suiv.

t) Utlekbeoek, Ann. 13.

§) Systema Saturnium, Opera varia. T. II. p. 538.

**) Systema Saturnium, p. 541

.
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avoir suffïsaniment démontré, que huygens n'avait nullement

besoin d'une lunette de galilée ou de qui que ce fut, puisqu'il

construisait ses lunettes lui-même.

Arrêtons-nous maintenant aux deux premières découvertes

faites au moven de ces instruments.

Si la lettre susdite de boülliau était authentique, il s'ensui-

vrait, que huygens découvrit premièrement 1'anneau et puis

la lune. Or eest précisément Ie contraire qui a eu lieu. Et

se pourrait-il autrement? Pour s'assurer qu'un petit corps

dans Ie voisinage d'une planète n'est pas une etoile fixe, mais

une lune, on n'a qu'a 1'observer pendant deux ou trois soirs.

Quant a 1'anneau, c'est tout autre chose. Celui-la exigeait des

observations suivies durant une longue série de mois, afin de

conclure des phases différentes de son aspect, quelle en est la

forme véritable et 1'obliquité sur Fécliptique. Ceci a lui seul

sufiirait, pour traiter de fable tout ce qu'en racontent les lettres

produites par M. chasles. Mais tantöt nous fixerons 1'atten-

tion sur des invraisemblances qui sautent aux yeux.

Le 3 Février 1655 huygens avait achevé son objectif de

10 pieds. Aussitöt qu'il en eut fait une lunette, il la dirigea

vers le ciel. Le 25 Mars suivant, a 8 heures environ du

soir *), il vit la planète avec ses deux bras épars de chaque

cöté en ligne droite, et a Foccident a une distance d'a peu pres

3 minutes une petite etoile, presque dans le même alignement

que les deux bras, et quil se ressouvint d'avoir vue déja pres

de la planète quelques jours auparavant; ü en conjectura que

cette petite etoile pourrait bien être une lune. Une autre

petite etoile se montrait de Tautre cöté de la planète a une

distance un peu plus grande, et beaucoup au-dessous des deux

bras. Le lendemain, 26 Mars, la- première des petites étoi-

les n'avait presque pas bougé, mais Tautre s'était éloignée de

la planète a la doublé distance a .peu prés, son mouvement ap-

parent équivalent au chemin que Saturne avait franchi dans

le même temps. C'en était assez. La première des petites étoi-

*j L'heure précise est indiquée dans le Systema Satnrnium, non pas dans

l'opuscuie T)e Saturni Lvna.
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les était donc un satellitc, qui appartenait & la planète et Tac-

compagnait dans son orbite, 1'autre était une étoile fixe. Le 27

Mars la difterence s'était accrue encore. La première des deux

petites étoiles s'était un peu rapprochée de la planète, Tautre

avait continue de s'en éloigner.

Les jours qui suivirent, un ciel couvert ne permit pas d'ob-

servations; ce ne fut que le 3 Avril que huygens put les re-

prendre : la première des petites étoiles, disons la lune, se trouve

être arrivée a lautre cóté, a 1'orient de Saturne, derechef a une

distan ce de 3 minutes de la planète.

De cette maniere huygens continua d'observer Saturne, cha-

que jour que le ciel était propice, et de noter la place que

la lune occupait *)„ Au bout de trois mois, a 1'exemple de ga-

lilée il envoya a différents astronomes Tanagramme suivante:

Admovere oculis distantia sidera nostris vvvvvvv ccc rr h n b g x,

dont la permutation présente le sens

:

Saturnus luna sua circumducitur sexdecim diebus horis quatuor.

11 écrivit a wallis en la lui envoyant

:

Perspicillum mihi nuper paravi 12 pedum longitudine quo vixaliud praestan-

tius reperiri existimo, quuin antehoc nemo viderit quod ego observavi.

Suit Uanagramme f)-

Quoique huygens ne divulguat pas tout de suite sa décou-

verte, la cachant sous le masqué usité en ce temps d'une énigme

de lettres — et nous verrons tantöt, qu'en vérité le moyen

n'était pas mal choisi pour s'assurer la priorité — il n^hésitait

pas a la communiquer a diverses personnes.

Il montrait la lune nouvellement découverte h ses amis §).

Aussi les derniers mots de la note mentionnée a la page 361

indiquent, que déja peu de temps après il donna h gassendi la

solution de son énigme. Il en agit de même en vers d'autres

savants francais. Vers la dernière moitié de 1655 il setrouvait

a Paris pour la première fois, après avoir obtenu le grade de Doc-

*) Voir le registre de ces observations dans le Syslema Saiurninm, p, 541 - 548.

f) Uylenbroek, 1.1. Ann. 11.

§) "Ostendique amicis " Be Saturni Luna. Opera Varia, p. 724.
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teur en droit a rAcadémie protestante d'Angers. C'est alors

qu'il fit connaissance avec divers savants, entre autres avec boul-

ltau, qu'il n'avait jamais rencontre auparavant. Ces savants

1'invitaient a publier sa découverte, comme Ie prouve une let-

tre a gutschof f) a 1'occasion de Tenvoi d'un exemplaire de

son livre, lettre qui rend témoignage en même temps de sa gra-

titude pour des services rendus:

De Saturno observationem nostram tibi mitto, vir praestantissime ; te enim

autore primiim perspicillis animum adjeci, tu mihi praecepta artis nobilissimae

suppeditasti. Ergo et profectus mei rationem tibi prae omnibus ut reddam

aequum est. In Gallia nuper agenti sensere viri aliquot insignes, ut novum hoc

phaenomenon publici juris facerem, neque alias mihi in mentem venisset . .

."

I/opuscule intitulé de Saturni luna observatie* nova, ou huy-

gens donne un apercu de sa découverte est date Hagae Com.

5 Mart. 1656 t Donc il parut moins d'une année après la

découverte, et neuf mois après que fanagramme avait été <}is-

tribuée. Cet opuscule se termine par une anagramme nouvelle,

que huygens proposait aux astronomes. La voici

:

AAAAAAA CCCCC D EEEEE G H 1111111 LLL MM NNNNNNNNN PP Q ER S TTTTT

UTJUTJU.

Ce ne fut que trois ans plus tard, .en 1659, que dans son

Systema Satiimium, il en püblia la solution:

Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato.

De nature cependant huygens n'était pas un hoinme mysté-

rieux. S'il Teut été davantage, son invention des horloges a, pen-

dule ne lui aurait pas été escamotée par Thorloger douw a Rot-

terdam, qui avait attrapé Ie secret, même avant que huygens

en eüt demandé lettre patente; il s'ensuivit un proces, qui

lui causa beaucoup de désagréments. Non vraiment, les épithè-

tes de ncandide et ingënu" dont on Favait gratifié, comme nous

avons vu, étaient bien méritées, et il communiquait volontiers

ses découvertes a quiconque s'y intéressait, avant de les avoir

publiées. Il en agit ainsi par rapport a la lune et a Tan-

neau de Saturne. Une lettre de huygens a boulliau, a la

date du 26 Décembre 1657, conservée dans la BibJiothèque

) Uyi.enbrokk, Ann. 16.
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Impériale de Paris, nous apprend qu'il lui envoya une esquisse

de Saturue avec sou aimeau, Ie priant de la garder provisoi-

rement pour lui. Vu ce qui précède, cette prière n'avait rien

d'extraordinaire ; car c'était deux années avant que parüt Ie

Systema Sakminim, dont la rédaction 1'occupait alors. Il est in-

concevable, que M. chasles dans la séance de 1'Académie des

sciences de Paris du 16 Décembre deraier ait pu citer cette

lettre comme tendant a confirmer la correspondance par lui

produite de huygens et boulliau "*).

Il ressort de ce qui précède, que 1'histoire de la découverte

du satellite de Saturne par huygens est complètement connue

jusqu'aux moindres détails. Eile n'offre aucune de ces obscuri-

tés que Ton rencontre a 1'ordinaire partout, la oil il y a

quelque chose a cacher. Au contraire les faits s'enchaïnent

de la maniere la plus naturelle, ne laissant pas de place au

doute. Rien que la lecture de la narration simple et minutieuse

faite par huygens lui-même, doit procurer a quiconque est

sans préjugés, Tintime conviction, qu'ici il ne peut y avoir

de réticence; que huygens ne caclie pas la moindre chose,

et qu'il est bien loin de s'approprier clandestinement une

découverte, dont on lui aurait fait part. Mais il y a plus.

Examinons un des faits prétendus d'un peu plus prés, et il

paraïtra de la maniere la plus évidente, que des lettres qui

contiennent de telles choses, doivent être Toeuvre d'un faussaire.

11 suit de Tanagramme susdite, que huygens, trois mois

après la découverte de la lune, lui assignait une période de 1

6

jours et 4 heures. Lors de la publication de son 'opuscule de

*) La lettre de descartes au r. p. mersenne, que dans la se'ance du 6

Janvier dernier M. chasles a invoquée (Comptes rendus, T. LVI. p. 34) ne

prouve pas davantage. Descartes y dit : " Il me semble que vous m'avez

autrefois mande qu'il (gassexdi) a la bonne lunette de galilée; je voudrais

bien scavoir si elle est si excellente, que galilée a voulu faire croire et com-

rnent paroissent maintenant les satellites de Saturne par son moyen."

Est ce que M. chasles voudrait identifier cette lunette avec celle, ('ue iiuy-

geks aurait recue ?

De ce que gassendi ait eu une lunette de galilée, supérieure peut-être a,

celle qui lui fit découvrir les satellites de Jupiter, s'cnsuit-il renvoi d'une

lunette a hijygexs? Voila, une conclusion, pour Ie moins tres hasardée. Il

est évident d'ailleurs que les satellites de Saturne dont cette lettre fait men-

tion, ne sont autres que les fragmeuts de 1'anneau.

VEB8L. EN' MEDLD. AFD. KATDCRK. 2de REEKS. DEEL II. 25
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y
neuf niois plus tard, quand durant ce temps il

e ut assidüment continue ses observations, il corrigea ce chiflre.

Il avait reconnu que Ie satellite faisait sa révolution en 16

jours précis, ni plus ni moins. Il y dit: //Tempus vero

sexdecim dierum tam exacte circuitum planetae *) metitur,

ut cum annus jam et amplius a primis observationibus effluxe-

rit, nihil adhuc aut abundare aut deficere deprehendatur, quoquo

loco praedicimus ibi sese in coelo sistat." Néanmoins il y re-

vient encore trois ans plus tard. Dans Ie Sy&tenw. Saturnium f)

il smetend au large sur Ie problème du temps de révolution, et

il finit par conclure que la période synodique est de 15 jours

23 heures et 13 minutes, et la période siderale de 15 jours

22 heures et 39 minutes. Donc Ie dernier résultat, après que

les observations ont dure quatre ans, diflere de 1 heure et 21

minutes du second, et pas moins de 5 heures et 21 minutes

du premier.

Or on lit dans la prétendue lettre de boulliau, que gali-

lée avait trouvé que la lune faisait sa révolution autour de

la planète dans Tespace de 15 jours 22 heures \ (40 minutes),

et dans celle de huygens, que Ie temps périodique de ce sa-

tellite autour de Saturne était bien de 15 jours 22 heures J,

comme galilée 1'avait dit.

On sait maintenant, que selon les déterminations de bessel

et autres, qui ont eu a leur disposition des instruments bien

autrement parfaits, cette période, après des observations de nom-

bre d'années, est fixée a 15 jours 22 heures 41 minutes et 25

secondes. Il* n'est guère admissible que galilée, après n'avoir

observé qu'une demi année au plus, et huygens après deux

mois seulement, aient déterminé la période du satellite avec une

telle exactitude, qu'elle ne différat pas même d'une minute et

demie de la vraie période, mais c'est absurde absolument de

supposer que huygens, connaissant a peu prés la vraie période,

y ait substitué dans ses écrits a plusieurs reprises des chifires

*) Dans les premiers temps rtuYOEKB déeignak souvei

dénomination de planète.

t) p. 351.
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tres défectueux, avant de se résoudre enfin a publier ce qu'il

savait être exact.

Nous pourrions terminer ici notre Eapport, si ce n'était, que

nous sommes encore en état de répandre quelque lumière sur les

relations qui ont existé entre boulliau et huygens. Nous avons

vu déja. que dans la prétendue lettre de huygens a boulliau

il y a les mots : dont je vous ai entretenu. Le verbe entretenir,

il faut en convenir, peut designer une communication épistolaire:

il est plus que vraisetnbable pourtant, que Tauteur de la lettre

fasse allusion a une conversation lors d'une rencontre personnelle.

Or il n!y a nul doute, que la première visite de huygens a Paris

ait eu lieu dans la dernière moitié de 1655, quelques mois par

conséquent après qu'il avait découvert le satellite. Depuis huy-

gens et boulliau ne se revirent qu'en 1657, lorsque Boulliau

vint en Hollande avec Pambassade de de thou, a la fin du

mois d'Avril *). Arrivé a la Haye, boulliau écrit a huy-

gens la lettre suivante, la première de 41 lettres de boulliau,

qui furent conservées par huygens, avec des notices du con-

tenu des lettres que lui-même avait écrites a boulliau, et qui

font partie de la collection de manuscrits, léguée par lui h,

la Bibliothèque de FUniversité de Leyde:

A la Haye, le 27 Avril, au soir 165?.

Monsieur

Vous excuserez je nVasseure les occupations dans lesquelles je me trouve,

qui m'ont empesché d'aller vous rendre en personne les civilitez que je

vous doibs, et vous donner des tesmoignages du ressentiment que je con-

serve de 1'Lonneur que vous m'avejs faict pendant vostre séjour a Paris,

oïi vous m'aviez faict la faveur de me voir quelquefois. En attendant que

je m'acquite de ce devoir, je vous escris ce billet et je vous envoye un

exemplaire de mon livre de Spirulibus. Vous le recevrez comme une mar-

que de Testime que je fais de vous et de Thonneur de votre amitié. Je

vous supplie aussi de me croire,

Monsieur

Vostre tres humble et tres obéissant servit.

BOULLIAU.

La première notice de huygens ayant rapport au contenu

d'une lettre de lui a boulliau, la voici:

*) Voir waoe^aak, Vaderlavdsche Histoiie, T. XII, p. 440

;'.v



( 368
)

26 Décembre 1657.

A Mr. BOULLIAU

De mon observation de Saturne et sa figurc, que je lui envoyc et du

satellite, qu'il ne suit pas Ie plan de 1'anneau qui Tenvironne. Défence

afin qu'il ne découvre pas mon Hypothese. De 1'horoge (sic) du Grand

Duc. Que peut estre rinvention leur est venue d'icy, si c'est la mienne,

ce que je désire de savoir. Du grand horloge a Sceveling. Et si Ton n'en

fait pas encore a Paris.

Quand on compare cette minute a la lettre déposée dans la

Bibliothèque Impériale, dont M. chasles a donné lecture dans

la séance de 1'Académie du 16 Décembre, il est clair, que

nous en avons 1'extrait devant nous. Sans aucun doute ce sera

confirmé par Ie reste de la lettre, que M. chasles n'a pas

fait imprimer.

Nous pouvons nous dispenser de relever la grande diflerence

qui existe entre Ie ton de la lettre du vrai boilliau et

sa contrefacon. Il n'y a rien dans cette lettre, ni dans aucune

des autres que renferme la collection, qui puisse faire supposer

Ie moins du monde que jamais boulliau ait été quasi compère

de huygens. Non seulement boulliau voit en huygens un

savant de haut renom, mais il Ie considère comme Ie fils d'un

diplomate influent Hollandais, a Tégard duquel il observe des

formes respectueuses, et qu'il se serait bien garde d'insulter par

des insinuations malhonnêtes.

Veut-on connaitre Topinion du vrai boulliau sur Ie vrai

huygens, qu'on lise sa lettre du 9 Mai 1659. Boulliau lui

mande avoir recu des nouvelles du Grand-Duc de Toscane, qui

paraït croire que galilee ait devancé huygens dans rinvention

des horloges a pendule *J. Boulliau poursuit

:

J'ay respondu sur cela a s. a. serenme, que je scavois que vous tiendrez

a honneur et que vous croirez mériter de la gloire, si vous estes tombe'

dans les mesmes pensees que galilei a eues, et que vous estiez si homme

*) Au sujet de cette question, quoique hors du cadre que nous nous sommes
tracé, remarquons que si M. boquillon qui, dans les Annales du Conser-

vatoire Impérial des arts et métiers de 1862, de'fendit les droits de galilee a

rinvention des horloges a pendule, eüt connu Tample mémoire de van swtndbn,

cite' a la page 358, oü sont communique's tous les documents officiels et au-

thentiques qui ont rapport a cette priorité, a coup sur tl serait revenu de son

opinion.
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cThonneur et si sincère, que vous ne desrobberez jamais la réputation d'au-

truy ponr vous 1'attribuer. Vous avez de 1'esprit au dela de Tordinaire fer-

tile en de tres belles inventions, et ainsi pour vous satisfaire et pour vous

acquérir de la renommée, vous n'avez pas besoin des inventions d'autruy.

Lorsque boulliau écrivait ces lignes, assuréinent il était bien

loin de penser, quen ce moment -lè, il rendait un témoignage

a huygens qui, après un laps de deux siècles, servirait a

prouver, quils étaient dliounêtes gens tous les deux.

Ce n'est que dans sa lettre du 21 Novembre 1659 que

boulliau émet un jugement sur Ie Systema Saturnhim. La

découverte du satellite, comme chose averee depuis longtemps

déja, il la passé sous silence, mais il déclare ne pas être con-

vaincu encore tout- a fait quant a 1'anneau.

Ce qui est digne de remarque enfin, c'est que boclliaü dans

mainte et mainte lettre exprime une grande impatience de rece-

voir des verres de lunette, que hüygens lui avait promis. Il les

recut enfin et Ie 4 Avril 1659 il lui en manifesta sa grati-

tude en disant // que diamants ni rubis ne lui auraient été

plus agréables." Yoila donc les röles intervertis. Au lieu d'avoir

besoin pour ses découvertes d'une lunette de galilée, que

boulliau lui aurait envojée, c'est huygens au contraire qui

fait parvenir a, boulliau des lentilles de lunette, pour lesquel-

les celui-ci lui ofire ses remerciements dans les termes les plus

chaleureux.

Pinissons notre tache, en résumant. Nous crovons avoir

clairement démontré :

1°. que les lettres produites par M. chasles, lesquelles atta-

quent la probité et la bonne renommée de chrétien hüygens,

mauquent de tout caractère interne qui prouve leur authenticité

;

2°. que ces lettres sont en contradiction évidente Tune avec

Tautre

;

3°. qu'elles ne s'accordent nullement avec d'autres documents,

dont la véracité n'admet pas Ie moindre doute.

P. HAETING,
F. KAISEE,

J. BOSSCHA J*



RAPPORT
BETREFFENDE DE

ELODEA CA NADEN SIS,

UITGEBRACHT IN DE GEWONE VERGADERING DER KON. AKADEMIE

(afdeeling natuurkunde) van den 25sten januari 1868.

De oudergeteekenden, door de Natuurkundige Afdeeling der

Koninklijke Akademie van Wetenschappen in hare Vergadering

van 30 Nov. jl. uitgenoodigd, haar te willen dienen van voor-

lichting en raad ter zake van de uitroeiing of beteugeling van

Elodea canadensis, eene waterplant, die de scheepvaart en de

visscherij belemmert, en, volgens een schrijven van de Provin-

ciale Staten van Overijssel aan Z. Excellentie den Minister van

Binnenlandsche Zaken, onlangs ook in die provincie, en wel in

de Willemsvaart, ontdekt werd, hebben de eer, omtrent deze

aangelegenheid het volgende te berichten.

Elodea canadensis rich., eene soort uit de afdeeling der Hy-

drilleeën onder de familie der Hydrocharideeën, is van Noord-

Amerikaanschen oorsprong , en werd (zie voor deze en vele

andere bijzonderheden de verhandeling van r. caspary in prings-

heim's Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, I, p. 377) in

Europa het eerst in 1836 in een vijver bij Warrington in

Ierland, onmiddellijk nadat daarin eenige exotische waterplanten

waren overgebracht, gevonden. In 1842 trof men haar het eerst

in Schotland, in het meer van Dunse-Castle in Berwickshire,

en in 184-7 het eerst in het midden van Engeland, in vijvers

bij Market-Harborough in Leicestershire, aan. Sedert verspreidde

zij zich door de drie genoemde landen bijzonder snel, zonder

eenige opzettelijke hulp van buiten, en werden er ook weldra

klachten gehoord over het ongerief, dat zij niet alleen aan de
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scheepvaart en de visscherij berokkende, maar ook over de be-

letselen, die zij aan het openen en sluiten van sluizen, en aan

den geregelden afvoer van water op vele plaatsen in den weg

stelde. — In België werd de plant het eerst gezien in 1862,

in slooten rondom Gend.

De eerste berichten omtrent het verschijnen van Elodea ca-

nadensts in ons vaderland dagteekenen van het jaar 1861, en

zijn van de hand van ons medelid miquel. Men vindt ze in

het eerste en eenige deel van zijn Journal de Botanique Neer-

landaise, p. 29. — Het blijkt uit die mededeeling, dat de

wateren der stad Utrecht en omstreken het eerst door de Elodea

verontreinigd zijn geworden, en dat deze plant, in den zomer

van 1860, zich aldaar reeds op zoo uitgebreide schaal had ver-

menigvuldigd, dat toen reeds voorspeld konde worden, dat hare

nadeelen ook bij ons niet zouden achterblijven. Sedert heeft die

voorspelling zich maar al te goed bevestigd. De Heeren van

der sande la coste en suringar vonden de plant in 1863 in

de nabijheid van Leiden, de Heeren abeleven en h. c van hall

in de Waal bij Nijmegen, terwijl de eerst ondergeteekende haar

in 1864 in de vaarten tusschen Naarden en de zanderijen, en

beide rapporteurs haar in de jaren 1866 en 1867 in vaarten

en slooten rondom Rotterdam aantroffen. Volgens de mededee-

ling, welke aanleiding gaf tot dit rapport, is zij onlangs ook

in de Overijsselsche wateren gezien.

De vraag, hoe de Elodea zich vermenigvuldigt, en wel met

zulk eene kracht, dat zij binnen betrekkelijk weinig tijds vrij

breede kanalen verstopt, moet als volgt beantwoord worden.

Vooreerst geschiedt die vermenigvuldiging —- in Europa —
niet door zaad. Men kan dit met volkomen zekerheid voorop

stellen, omdat Elodea canadensis, in het werelddeel dat wij be-

wonen, tot hiertoe alleen in haar tweehuizigen vorm is waar-

genomen. Nergens, noch in Engeland, Schotland en Ierland, noch

in België, noch bij ons, zijn ooit andere dan vrouwelijke exem-

plaren gezien. Goed gevormde meeldraden, met stuifmeel in

hunne helmknoppen, ontbraken bij alle onderzochte individuen.

Evenmin kan die vermenigvuldiging op de rekening van uit-

loopers gesteld worden, daar deze organen bij de geheele afdee-

ling der Hydrilleeën ontbreken.
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Ongelukkigerwijze echter wordt de onmogelijkheid otn zich

door zaad of uitloopers staande te houden bij de Elodea opge-

wogen door de taaiheid van haar leven, waaronder wij verstaan,

dat zij 1° in haar geheel, hoewel getemperd in haren groei,

overwintert, en 2° dat elk stengellid der plant, bijaldien het

slechts met een bladknop is toegerust, van het moederlijk voor-

werp gescheiden, blijft voortleven en tot een zelfstandig indi-

vidu opgroeit. Houdt men nu in het oog dat de lengte van

een Elodea-stengel 3 tot 8 decimeters bereiken kan, en dat hij

uit leden bestaat van gemiddeld 1 centimeter lang; verder, dat

er op de grens tusschen elke twee leden, d. i. aan eiken knoop

één tot drie knoppen zich ontwikkelen kunnen, dan blijkt het,

dat een enkel individu, nog niet eens in het allergunstigst ge-

val, óf 30—80 takken, óf even zoo vele nieuwe planten zou

kunnen voortbrengen, eene berekening, die, voor overdreven ge-

houden, gerust tot
J

der waarden teruggebracht kan worden,

zonder dat daaruit zou behoeven voort te vloeien, dat Elodea

niet nog veel boven andere waterplanten in de gemakkelijkheid

harer verspreiding voorheeft.

Uit dit alles vloeit voort, dat Elodea canudensis, waar zij

zich eenmaal genesteld heeft, snel kan voortwoekeren, en is het

niet te verwonderen, dat men hare verschijning in den regel

eerst dan bemerkt, als de uitbreiding reeds eene aanzienlijke

hoogte bereikt heeft. Meermalen is het uitgesproken dat Elodea

canadensis, in de wijze waarop zij zich vermenigvuldigt, met

het Eendekroos is gelijk te stellen, en die bewering is volstrekt

niet overdreven. Want die overeenkomst spiegelt zich niet alleen

af in de gemakkelijkheid, waarmede beide planten — zoo te

zeggen — zich in jongen oplossen, maar ook in de bijzonder-

heid, dat de Elodea, evenmin als de Kroosplanten, een vasten

bodem noodig heeft om te tieren. Een stukje, van een knop

voorzien, drijft voort en ontwikkelt zich verder, in het eene

geval onder het maken van vlottende bij wort els, in het andere

zonder dat, maar ook zonder dat de plant daardoor achterlijk

blijft.

En zoo komen wij tot de beantwoording der belangrijke vraag,

ons voorgelegd, of er middelen bestaan, waardoor Elodea cana-

densis uitgeroeid of hare verspreiding beteugeld kan worden.



( 373
)

Uit de kennis, dat de plant zich bij ons niet uit zaad ver-

menigvuldigt, kan reeds worden afgeleid, dat het noodelooze

moeite zoude wezen, haar gedurende haren bloeitijd af te maaien,

wat anders wel in aanmerking zoude kunnen komen. Wij stap-

pen dan ook dadelijk van dit denkbeeld af, en vragen liever

of men haar ook zou kunnen uitroeien, door haar, onder water,

door middel van harken of dreggen te ontwortelen en op te

visschen ?

Ook tegen deze wijze van handelen bestaat helaas! een groot

bezwaar, en wel in de broosheid der stengels, die zulk eene

ruwe bejegening niet weerstaan, zonder af te breken en in stuk-

ken verdeeld te worden. De laatste omstandigheid zou dan alleen

zonder nadeelig gevolg kunnen blijven, als alle stukken zorg-

vuldig werden opgevischt ; maar, ook al werd aan dit vereischte

voldaan, toch zou de Elodea, door de thans besproken wijze

van handelen, niet kunnen worden uitgeroeid, omdat daarbij

het onderst gedeelte van de meeste harer stengels in ongerepten

staat zou achterblijven.

De eenige wijze, waarop de ontworteling en tevens de geheele

vernietiging van Elodea canadensis bewerkstelligd zoude kunnen

worden, zou deze wezen, dat de kanalen, waarin zij zich genesteld

heeft, al of niet leeg gepompt, en dat de bodem dier kanalen werd

uitgebaggerd. Dat deze handelwijze goede uitkomsten kan op-

leveren, is te dezer stede in den hortus botanicus gebleken,

waar een kleine vijver, nadat men er eenige planten van Elodea

canadensis had ingeworpen, binnen een paar jaar daarmede ge-

heel was volgegroeid. Toen men dezen vijver had laten leeg

loopen, en hem daarna meer dan 1 Eijnl. voet had uitgediept,

is de plant daarin later nooit weer teruggekomen.

In het Bulletin de la Société royale de Botaniqiie de Belgique,

I, p. 36 (A°. 1862) drukt de heer crépin zich over de ver-

delging van Elodea canadensis aldus uit : // Il n'existe qu'un seul

moyen pour la faire disparaitre des lieux envahis, c'est d'opérer

Ie dessèchement complet des mares et des fossés, et si c'est

possible, pendant Tuiver surtout ou pendant les grandes chaleurs

de 1'été. Le froid et la sécheresse peuvent seuls la détruire."

Wij gelooveu echter dat die voorslag, wat het 2 e gedeelte be-

treft, volstrekt geene zekerheid tot welslagen oplevert, daarge-
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laten, flat hij voor vaarten en kanalen met eene drukke scheep-

vaart onuitvoerbaar zou wezen. Niemand ook kan te voren

zeggen, of er zooveel koude of zooveel warmte te wachten is,

dat de dood der Eïodea daarvan het noodzakelijk gevolg zou

moeten wezen, en daarenboven zoude het droog gemaakte ter-

rein telkens weder door regens onder water gezet kunnen worden.

Volledigheidshalve voeren wij nog aan, dat Elodea canadensis

volgens CASPAitY, in het meer van Dunse-Castle in Schotland,

waar zij het eerst in Europa werd opgemerkt, uitgeroeid is ge-

worden door zwanen, doch dat eene proef met deze dieren, tot

liet zelfde doeleinde genomen in de Trent, bij Burton-upon-

Trent, tot geen gewenscht gevolg geleid heeft.

Of er nu mogelijkheid bestaat om den hierboven aangeprezen

maatregel van droogmaking en uitbaggering, die gebleken is in

het klein goede uitkomsten te kunnen opleveren, ook in het

groot toe te passen, vooral waar het wateren geldt, die veel

bevaren worden, durven wij niet beslissen, hoewel wij vreezen,

dat daartegen ernstige bezwaren kunnen worden aangevoerd.

Moet men zich dan tot het uithalen der wateren blijven be-

palen, dan zou de raad niet ongepast wezen, die zuivering zoo

diep mogelijk te bewerkstelligen, en te zorgen, dat ook de af-

gebroken stukken der plant zoo volledig mogelijk werden op-

gevischt. Echter dient men in het oog te houden, dat elk wa-

ter, 't welk niet op zich zelf staat, maar met anderen gemeen-

schap oefent, waar de Elodea zich ook genesteld heeft, doch

waar geene maatregelen ter beteugeling van het kwaad genomen

worden, aan nieuwe besmetting blijft blootgesteld.

Uit het hiervoren geleverde betoog, meenen wij de volgende

stellingen te mogen afleiden.

J, Elodea canadensis kan plaatselijk worden uitgeroeid door

de waterkommen of kanalen droog te maken en hun bodera

uit te baggeren.

2. Waar dit niet geschieden kan, is alleen aan eene beteu-

geling van het kwaad te denken.

3. Die beteugeling geschiedt het doelmatigst door de wate-

ren zoo diep en zoo dikwerf mogelijk van het onkruid te zui-

veren, en te zorgen, dat daarbij ook de los ronddrijvende

stukken worden opgevischt.
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Wij nemen de vrijheid, der Afdeeling voor te stellen, een

afschrift van dit rapport aan Z. Exc. den Minister van Binnen].

Zaken aan te bieden, en tevens onder de aandacht van Z. Exc.

te brengen, dat er bij het gemeentebestuur van Utrecht, 'twelk

tot hiertoe met de meeste inspanning tot verdelging van Elodea

canadensis werkzaam is geweest, misschien nog wel inlichtingen

te bekomen waren, voor het in praktijk brengen der voorge-

slagen maatregelen niet van belang ontbloot.

De rapporteurs, leden der Akademie, Afdeeling Natuurkunde,

C. A. J. A. OUDEMANS.
N. W. P. RAUWENHOEE.

Amsterdam, 25 Januari 1868.
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NIEUWE BIJDRAGEN

DE KENNIS DER CYCADEEN.

DOOE

F. A. W. MIQUEL.

EERSTE GEDEELTE.

Geslachtsorganen. — Cycas.

Toen ik in 1845 eenige onderzoekingen over de ovula, de

embrjonen en de mannelijke organen der Cycadeën publiceerde

{Annql. d. Sciences Nat. 3ème Série, Vol. III en IV), werden

gelijktijdig door gottsche in de Botanische Zeitung belangrijke

nasporingen over hetzelfde onderwerp medegedeeld. De uitkom-

sten van deze van elkander geheel onafhankelijke onderzoekin-

gen waren in vele opzigten dezelfde, maar gottsche had een

breeder standpunt gekozen door ook de Coniferen in zijn on-

derzoek op te nemen. Mijne vroeger (Monographia Cycadearum)

ontwikkelde morphologische beschouwing over de axile natuur

der bladen, alsmede richard's theorie over het ovulum had ik

reeds met volle overtuiging verlaten, r. brown, dien de ge-

schiedenis onzer wetenschap altoos een ,/ingenium materiae par"

zal blijven noemen, had zijne theorie over de gymnospermische

ovula, in 1826 reeds aangeduid {Appendix fo Capt. king's

Voyage), door waarnemingen aan Pinus meer en meer ingang

doen vinden {On the Pluralty and Levelopment of the Embryos

in the Seeds of Coniferae : Annals and Magaz. of Nat. Hts

tory, May 1844, ook: Annales des Sc. nat. 1848, en vroe-

ger reeds iu de British Assosiation te Edinburg voorgele'

VERSL. EN MKDED. AFD. NATUUBK. 2^c REEKS. DEEL III. 1
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zen) *). — Dat de kennis der gymnospermische ovula, de wijze

van bevruchting, de ontwikkeling van den embryo door de na-

sporingen van mirbel en spach, van schleiden, schacht en

vooral van hofmeister in nieuweren tijd op uitstekende wijs

werd opgehelderd, is algemeen bekend. Alleen de Cycadeën

bleven bijkans geheel buiten den kring van dit onderzoek, dat

door het verwijderde vaderland van deze planten, de zeldzaam-

heid van bloeijende exemplaren in de botanische tuinen wel

verklaarbaar, te meer te betreuren is, daar hunne geslachtsor-

ganen van den meest eenvoudigen vorm zijn en hunne grootte

het onderzoek gemakkelijker maakt.

Zonder thans dit onderwerp breedvoerig te willen behande-

len, veroorloof ik mij eenige waarnemingen en beschouwingen

over de vrouwelijke en mannelijke organen der Cycadeën mede

te deelen. De morphologische identiteit der loofbladen en der

deelen die de ovula en het pollen voortbrengen, stel ik daarbij

op den voorgrond, alleen met dit physiologisch verschil dat de

mannelijke organen van Cycas, tot eenen conus vereenigd, zoo

als de mannelijke en vrouwelijke kegels van alle overige Cy-

cadeën, den terminalen groei afbreken, zoodat deze door zij-

knoppen moet worden voortgezet, terwijl bij Cycas de ovula

vormende bladen tot eenen grooten terminalen knop vereenigd

zijn, uit wiens midden de bladknop te voorschijn treedt. Daarin

aanschouwen wij het beeld van een primitief type; structuur

en functie in den eenvoudigsten vorm; de ideale opvatting der

generatie-organen, die wij door de leer der metamorphose bij

hoogere planten vaststelden, is hier door een werkelijk voor-

beeld verwezenlijkt.

Vergelijkt men de verschillende genera der Cycadeën onder-

ling, overtuigt men zich gemakkelijk van de homologie der

geslachtsorganen; van het carpophyllum van Cycas, dat nog

geheel een blad representeert, is er door Dioon en Macrozamia

*) In het postscript bij de Engelsche uitgave deed brown teregt uitkomen, dat

die theorie niet van mirbel het eerst uitging en hij wijst er tevens op, dat aubert

du petit thouars reeds onderscheidene bijzonderheden van den bouw van het

ovulum bij Cycas waargenomen had, zonder evenwel het begrip van gymnospermi-

sche ovnla daaruit af te leiden (Histoire d. Vêgét. des lies d'Afrique).
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eene geleidelijke overgang naar de schub- of schildvormige or-

ganen van Zaïnia en andere genera. Hetzelfde geldt van de

mannelijke organen, zoo als ik vroeger meer breedvoerig heb

uiteengezet. De mannelijke of vrouwelijke kegels of de termi-

nal knop van carpophylla vertegenwoordigen ééne mannelijke

of ééne „ vrouwelijke bloem, enkel uit de meest eenvoudige ge-

slachtsorganen, antherae of carpella, zamengesteld.

Terwijl de homologe organen der planten anatomisch en in

hunne uitwendige ontwikkeling niet zelden in de hoogste mate

verschillen, doet bij de Cycadeën de anatomische gelijkvor-

migheid zich nog in zekere mate kennen. De carpophylla (en

in menig opzigt ook de androphylla) bestaan uit soortgelijke

weefsels als de bladen; vaatbundels treden in semicirculaire

plaatsing uit den stam in deze organen, gaan evenwijdig

door den steel en de rachis of hunne lengteas, buigen zich

naar buiten naar de segmenten der sterile lamina bij Cycas,

doorloopen onverdeeld ieder segment, (op dezelfde wijs als

door het foliolum van het gewone blad) ; in geheel analoge

wijze wenden zij zich naar de inhechtingspunten der ovula, in

deze verder doordringend. (PI. I. fig. 1, C. revoluta). Een

soortgelijke verspreiding vindt men in de carpophylla van Dioon,

Macrozamia, Encephaiartos, Zamia, evenwijdig in den steel,

divergerend in den top, maar door de zamentrekking en ver-

eenvoudiging van deze toppen tot breede laminae of schilden

volgen de bundels hier eene eigenaardige meer boogsgewijze

rigting en zijn over het geheel minder ontwikkeld ; de bundels

echter welke naar de ovula zich wenden, zijn bij allen zeer

duidelijk zigtbaar *). Dwars doorgesneden meer of minder cy-

lindrisch, vertoonen zij aan de buiten- of achterzijde de bast-

cellenlaag, aan de tegenovergestelde het houtgedeelte. Gom-

kanalen, regelmatig geordend, doortrekken het weefsel even als

*) Als equivalent der uit ware vaten zamen gestelde vaatbundels bezig ik hier

deze benaming, hoezeer bij de Cycadeën even als bij de Vaatkryptogamen in deze

bundels slechts vaatcellen voorkomen, wier uiteinden gesloten zijn. Men vindt bij

de Cycadeën zulke cellen als spirale, gestreepte, scalariforme en poreuse. (Vergel.

over dezen lageren vorm der vaatbuudels caspary, JJeber die Gefassbündel der

FJianzen: 31on ai$beriek te der Berliner Akademie der Wissenschaften, 10 Juli

1862).

1*
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in de bladen. Chlorophyllum voerende cellen komen in de bui-

tenste lagen van het parenchym in den jongeren leeftijd stand-

vastig voor. De opperhuid biedt geen wezenlijk verschil aan en

naar diepliggende als gaatjes zich voordoende stomata zal men

niet vergeefs zoeken.

De morphologische beteekenis der deelen, waaruit het ovulum

der Phanerogamen is zaoiengesteld, is nog niet volledig opge-

helderd; de kruidkunde bezit nog geene algemeen aangenomen

theorie van het ovulum. Van de pogingen om daartoe te gera-

ken heeft alexasder brau>' een helder overzigt gegeven, waar-

naar ik kortheidshalve verwijs. (Polyembrj/onie und Keimung von

Coeïeboggne, 1860, p. 186, etc.). Hijzelf helt over tot het

gevoelen dat de bekleedsels als eigen voortbrengsels van den

funiculus kunnen beschouwd worden, waartegen caspary (Fer-

grünungen der Blut/te des Weisskiees : PligsiJe. Oecon. Gesellsch.

zu Koenigsberg ; 2 de jaarg.) bedenkingen inbrengt, als ook tegen

de stelling van rossmann {Flora o. hot. Zeitung, 1855,^?. 666),

gegrond op eene antholyse van Aquilegia, dat de rand van het

vruchtblad zich in zoo vele slippen deelt, als er funiculi zijn,

dat deze met die slippen equivalent zijn, dat uit hen de ovula

ontstaan, die door het parenchym der slippen gevormd worden

;

en waarbij de nucleus een nieuw zelfstandig voortbrengsel is

(Neubildung), hetwelk ook de integumenten voortbrengt. Vol-

gens deze theorie zijn de integumenten dus geen voortbrengsel

of voortzetting van de randen des carpels. Brosgxiart had reeds

vroeger, naar aanleiding van eene antholyse van Delphinium de

volgende theorie ontwikkeld : een ovulum is een equivalent van

een bladsegment of bladtand, de funiculus met de raphe tot

aan de chalaza worden door de nerf van het segment ge-

vormd; de nucleus is eene nieuwe vorming, ontstaan op het

bovenvlak van het segment, maar de integumenten zijn niets

anders dan de omgeslagen punten des segments („lobe foliacé

replié sur lui-même en formant une sorte de capuchon : Archi-

ves du Muséum d'Hist. nat. IV. 1844). Voor anatropische ovula

heeft deze voorstelling iets aanlokkelijks, maar zij laat de dub-

bele integumenten onverklaard, en bepaalt niet de juiste plaats

van waar de vorming van den nucleus uitgaat. — Deze en an-

dere waarnemingen, zoo als bijv. die van wesmael (BvUetin
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de VAcad. de Bruxelles XVIII. p. 12), waar ovula vervangen

wordgn door blaadjes of door bladslippen, zijn van groot ge-

wigt om de theorie der axile placenta te bestrijden, maar de

vorming der ovula zelve schijnen zij nog niet voldoende te heb-

ben opgehelderd *).

Het ontstaan der ovula uit de randen of bovenste opper-

vlakte der vruchtbladen wordt teregt vergeleken met de knop-

vorming uit bladen op dezelfde plaatsen, een proces dat, en in

de natuur en onder kunstmatige behandeling, geheel niet zeld-

zaam, met het oog op de geringe differentiëring der weefsels

in het plantenorganisme, niet bevreemdend is. Aanhoudend

opvolgende knop- en assenvorming is het hoofdkarakter der

planten, waarbij deze of onderling verbonden blijven of afge-

scheiden afzonderlijke individu's daarstellen. Hoezeer door directe

waarneming nog niet aangetoond, kunnen wij ons het ontstaan

van eenen knop niet anders voorstellen dan uitgaande van eene

cel, gedifferentieerd van de omliggende; en waardoor de knop,

d. i. het nieuwe individu, potentieel reeds gevestigd is. Het

einddoel van de vorming van een ovulum is het differentiëren

van eene zijner in de as gelegen cellen waaruit het nieuwe

individu geboren wordt; het embryoblaasje is in dien zin in

zekere mate het equivalent der moedercel van den knop. Het

embryoblaasje wordt bevrucht door het opnemen van stoffen in

eene andere tot het toetredende cel bevat, en wanneer wij naar de

naaste oorzaak van het individualiseren der moedercel van eenen

knop vragen, zal ook die in het voedingsproces van hare omgeving

moeten gezocht worden. Doortastende veranderingen toch in de

beweging en verdeeling der voedingsstoften zijn de middelen

om de knopvorming op te wekken; het vernietigen van eenen

terminaalknop doet talrijke zijknoppen ontstaan ; insnijdingen

doen op de plaats (bijv. van een blad, wortel), waar daardoor

voedsel wordt opgehoopt, knoppen zich ontwikkelen. — De grens

tusschen vruchtblad en ovulum wordt meestal aangenomen bij

het begin van den funiculus en het ovulum in tegenstelling van

*) De waarnemingen van marchand (Adansonia, IV. p. 159) en van kirsch-

leger {Pollichia, XXVIIT. p. 111) betreffende den overgang van ovuleu in

blaadjes veranderd, alsmede die van cramer, ken ik slechts uit citaten.
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het vruchtblad beschouwd ; maar is het niet meer logisch het als

een ontwikkelingstoestand van een deel des vruchtblads, en

alleen de vesiculae embryonales als eene op zichzelve staande

nieuwe vorming te beschouwen?

De beteekenis der deelen van het ovulum door monstreuse

ontwikkelingen te verklaren, heeft een groot bezwaar in de

omstandigheid dat die deelen dan in hunne plaatsing en vorm

veelal zoo veranderd zijn, dat zij niet met genoegzame zekerheid

geparelleliseerd kunnen worden. Door de ontwikkelingsgeschie-

denis van de normale carpella en ovula, vooral beproefd bij

angiospermische planten, leeren wij wel het proces in zijnen

uitwendigen vorm kennen, anatomisch voor het ligchamelijk

oog, maar de morphologische beteekenis der deelen, hier tot-

een minimum van ontwikkeling gereduceerd, te verklaren, zal

altoos hoogst moeijelijk blijven. Ook ontbreekt ons nog de

volledige kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis van liet blad

in het algemeen, die ook na eichler's uitstekende onderzoe-

kingen nog niet in alle rigtingen genoegzaam vaststaat. Onder

deze omstandigheden kan de beschouwing van de carpophylla

der Cycadeën, die van alle Phanerogamen door de metamor-

phose het minst veranderd zijn, welligt eenig licht geven, zoodra

wij hunne volledige ontwikkelingsgeschiedenis zullen kennen,

waarvoor het benoodigde materiaal evenwel alleen in hun vader-

land zal te vinden zijn. — Ik bepaal mij daarom de aandacht

op de navolgende bijzonderheden te vestigen :

1. de vaatbundels van het carpophyllum bij Cycas gaan op

gelijke wijze èn naar de sterile bladsegmenten èn naar de ovula

{PI. I. j\g. 1. C. revoluta);

2.. de plaats waar zich een bladsegment moest ontwikkelen,

wordt door een ovulum ingenomen *)

;

3. de oppervlakte van het ovulum vormt een zamenhangend

geheel met die van het carpophyllum en het verschijnt ge-

heel als eene zijdelingsche expansie; dezelfde epidermis be-

kleedt beide t)

;

*) Yergel. de afbeelding van Cycas Rumphii {Linnaea XXV. tab. II).

t) Vergel. Analecta bot. ind. II. tab. IV, en over het geheel afbeeldingen van

carpophylla van Cycas, vooral C. revoluta.
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4. de bladsegmenten aan het sterile gedeelte zijn niet meer

geheel plat, maar meer of minder gezwollen, cylindrisch, eene

wel is waar zeer verwijderde toenadering tot den vorm van een

ovulum, waarbij de vergelijking tusschen hunne verharde punten

en de hardheid van den top der ovula als te ver gezocht zou

kunnen schijnen. Door eene monstreuse ontwikkeling echter der

earpophylla van Cycas Rumphii, die ik vroeger waarnam, doet zich

die vergelijking meer gelden; bij onderscheidene van hen waren

alle ovula door lange bladsegmenten vervangen "*) ; bij een ander

carpophyllum der zelfde bloem waren enkele ovula nog voorhanden,

maar een zijner sterile segmenten, onmiddellijk op de ovula

volgend, wras veel sterker gezwollen dan de overigen, en in

het bovenste gedeelte hol geworden t) en op de doorsnede was

de vaatbundel niet eenvoudig een centrale, maar had zich even

boven de basis in eenige takken gesplitst, die niet in, maar

rondom de as geplaatst waren. Alle overige earpophylla waren

in soortgelijke rigting meer of minder afwijkend en ik dwaalde,

toen ik vroeger deze carpella voor normale en eene eigen soort

aanwijzende heb gehouden. Overgangen overtuigden mij later

dat zij tot C. Rumphii behooren, zoo als ik die soort thans

(verg. hier achter) opvat;

5. het ovulum bij alle Cycas-soorten is meer of minder plat

gedrukt, parallel met de vlakte van het carpophyllum, een bo-

ven- en een ondervlak, ook door de verspreiding der vaatbundels

in de buitenste laag van het integument aangewezen, die allen

naar 2 zijden gerangschikt zijn; bij de verdere ontwikkeling

treedt ook de inwendige houtachtige laag als uit 2 kleppen

zamengesteld op, door zijdelingsche naden vereenigd; bij C.

Eumphii loopen deze naden zelf in 2 scherpe hoekranden uit.

Bij de biovulate earpophylla der overige Cycadeën kan men deze

structuur ook herkennen en uit de platgedrukte zien wij door

de onderliuge drukking in tegenovergestelde rigting tetragone

vormen ontstaan;

6. anatomisch is het ovulum als een verdikt bladsc^ment

;

*) Linnaea, XXV. tab. II. fig. 1.

+ ) l. c. fig. 3. het eerste segment ter linkerzijde, vroeger door mij voor normaal

gehouden.
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wiens weefsels niet in een vlak, maar rondom een middenpunt

gegroepeerd zijn, eene voorstelling die ik in 1842 (Monogr.

p. 12) reeds aangeduid heb. Heinzel (diss. d. Maerozamia)

kwam tot eene soortgelijke verklaring. — Het carpophyllurn be-

staat in zijne buitenste lagen uit parenchym, dat naar binnen

meestal meer merenchymatisch wordt, en te gelijk treden in

die streek veelal eigenaardige verlengde cellen op met verdikte

wanden "*). Zoodanige opvolging van weefsels komt ook in liet

integuraentum ovuli bij alle door mij onderzochte Cycadeën voor
j

dat deze twee lagen morphologïsch één integumentum ovuli

vormen heb ik vroeger uiteen gezet t) en wordt dit ook thans

algemeen aangenomen §). De buitenste later sappige laag, in

den jeugdigen staat groen, wordt in rijpen staat veelal rood ge-

kleurd; de inwendige laag vertegenwoordigt het meer prosen-

chymatisch gedeelte van het carpophyllurn; zij wordt reeds

vroeg houtachtig, het laatst op de plaatsen waar later de zoo-

genoemde naden voorkomen; beide lagen zijn aan den top, in

het buisvormig exostomium *"*), tot een maximum van ver-

dunning teruggebragt, beide nemen in meerdere of mindere

mate deel aan de zamenstelling van het exostomium en niet

zelden loopt daarom ook bij de rijpe zaden de top van het

houtachtig gedeelte in eene buisvormige punt uit [PI. I. jig.

4, 5) tt). De vaatbundels, eene directe voortzetting van een

der bundels des carpophyllums, loopen door de weeke laag tot

*) Zoo als bij andere planten verschilt het dus anatomisch eenigzins van het

vegetative blad (Verg. hierboven bl, 3, en kkaus in pringshüim's Jahrb. IV Deel.)

f) ii Stmctiira integumenii peculiaris est et ab lila ovulorum, qualia hucusque

novimus, aliquomodo di versa. Inde ab initio obfert:

1. stratum externum carnosum, cellulis parenchymaticis regnlaribus conflatum,

eadem epidermkle ac carpophyllurn vestitum. . . ., apex huius strati tubulosus.

2. stratum secundum, ligneuni vel osseo-ligneum , cellulis parenchymaticis et

elongatis compositum, materia deposita inde a prima origine lignescentibus " —
Ik voer dit aan, omdat mij onlangs eene tegenovergestelde meening werd toege-

schreven (c. a. J. a. oudemans, in Verü. en Mededeel. II. p. 255, en Archives

Néerl. II p. 395). De stelling van 2 integumenten is reeds daarom ongerijmd,

omdat die beide lagen, geheelenal vergroeid, gelijktijdig ontstaan.

§) Vergel. eichler in martjus Flora brasil., Coniferae et Cycad. p. 410.

**) Tubulu» micropyliferus heeft de Heer oudemans deze plaats genoemd; daar zij

geen eigen deel is, schijnt het juister van exostomium tubulosum te spreken.

ff) Ook voor Zamia muricata nam n. karstex dit waar.
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bijkans aan de top en liggen in de rijpe zaden aan het hout-

achtige gedeelte des bekleedsels aangedrukt; zij anastomoseren

onderling niet; hun getal is verschillend naar de geslachten en

soort-en, maar meestal vindt men, dat zij, zoo als reeds gezegd,

blijkbaar naar twee zijden gegroepeerd zijn. Op het houtachtig

gedeelte laten zij veelal overlangsche indrukken achter.

Overigens schijnt het dat bij de vorming van het integu-

ment niet alle weefsels des carpophyllums tot gelijke hoogte

zich ontwikkelen. Bij C. revoluta bijv., bij Zamia, Encephalar-

tos gaat de epidermis in eene duidelijke continuïteit over,

(PI. I. fg. 1); bij C. Kumphii is de epidermis der ovula niet

behaard zoo als die van het carpophyllum, en de ovula zijn

aan de basis omgeven door eene behaarde ring- of bekervormige

uitzetting des carpophyllums *). In hoeverre nu het buitenste

stratum van het integument dan door alle, dan door een deel

van het parenchym des vruchtblads gevormd wordt, zal eerst

kunnen beoordeeld worden wanneer men de ontwikkelings-

geschiedenis volledig zal hebben nagegaan; bij eene oppervlak-

kige beschouwing schijnt die behaarde cupula, die het ovulum

bij de soorten der 2de afdeeling van Cycas (zie hier achter)

omvat, van gelijke natuur als de behaarde oppervlakte der ovula

van C. revoluta. Op dit niet onbelangrijke verschil wees ik in

de Analecta bot, indica II. p. 31. Maar door de latijnsche

uitdrukking „ integumentttm externum," en „internum" heb ik

geenszins, in strijd met mijne eigene stelling van een integu-

mentum simplex, twee bekleedsels in morphologischen zin be-

doeld; de welligt minder duidelijke uitdrukking bedoelde alleen

de inwendige en de uitwendige laag van het integument. (Ver-

gelijk bl. 8).

Dat de micleus der Cycadeën niet voor, maar met het be-

kleedsel ontstaat, heb ik vroeger reeds aangewezen t) ; de aller-

eerste ontwikkeling heb ik echter niet waargenomen. In zijne

verdere ontwikkeling doorloopt hij met het amnios zeer ver-

schillende phasen, en ik dwaalde toen ik (in mijne aangehaalde

*) Vergel. onder anderen het beeld van C. Rumphii in Linnaea XXV. tab. Iï.

f) Dr. h. harsten bevestigt dit nader voor Zamia muricata; nucleus en inte-

gument ontstaan gelijktijdig {Monaisb. Berlin, ATcad. 18 Dec. 1856).
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verhandeling) de holte van het amnios, dat reeds vroegtijdig

zijne eigen membraan verliest, voor eene door resorbtie en di-

latatie ontstane caviteit des nucleus verklaarde. Ook bij de

Coniferen hadden anderen op soortgelijke wijze gedwaald, en

werd dit punt eerst door de onderzoekingen van pineau in het

juiste licht gesteld. De vrije kegelvormige top van den nucleus,

Avaarin ik vroeger het amnios zocht, ligt boven het amnios en

rust op den top van diens eigen membraan. Met den nucleus

breng ik in verband eene eigenaardige vaat-expansie, gevormd

door bundels, welke na de intrede in het ovulum hooger dan de

uitwendige vaten opklimmen, de verhoutende laag des bekleed-

sels doorboren (waarvan de gaatjes in hare basis : PI. I.

fig. 16) en zich aan de binnen-oppervlakte des bekleedsels ver-

spreiden, vertakken, anastomoseren en naar boven eindigen,

juist op de hoogte waar de nucleus vrij wordt; deze toch is

voor ongeveer f met het bekleedsel vergroeid. Ik had dit in-

wendige vaatsysteem in alle Cycadeën gevonden, maar vroeger

voorbijgezien, dat het reeds voor de bevruchting bestaat. In

nieuweren tijd heeft men het ook bij de Coniferen leeren ken-

nen *). Zoekende naar eene analogie heb ik het eene chalaza-

expansie genoemd t). In rijpe zaden treedt het veel duidelijker

op, en wanneer het bedekkende residuum van den eigenlijken

nucleus tot een dun vliesje gereduceerd is, zoo als bij Macro-

zamia en eene Nieuw-Hollandsche Cycas, schijnt het daar door

en vormt netsgewijze indruksels op de oppervlakte van het

endosperm {PI. I. fig. 14 en \%,fig. 15 en 17; PI. II. fig. 11).

Daar deze vaten het integument doorboren, tusschen dit en

het aangegroeide gedeelte des nucleus liggen, schijnen zij tot

het integument niet gerekend te kunnen worden. Heinzel

*) Een analogon vormen de twee vaatbundels van de basis van den nucleus bij

Welwitschia (hooker on Welwitschia, p. 33, tab. 9, fig. 11 et 12) en later zich

verder ontwikkelend /. c. p. 37.

t) Annal. d. Sc. nat. III. p 196. — Vau gelijken aard schijnt het vaatnet, in

nieuweren tijd bij sommige Euphorbiaceën gevonden, hetwelk bij Ricinus door

a. gris met zorg onderzocht werd; ook hij geeft daaraan den naam van «expan.

sion chalazienne", en het verwondert mij dat hem de vergelijking met de Cycadeën-

ovula outgaan is. Ook hier is de nucleus met het integument vergroeid en wordt

hij ook door de uitzetting van het endosperm tot een sponsachtig vlies zamen-

gedrukt {Ann. d. Sc. nat. 3>ne Série, XV. p. 7, tab. 2, fig. 3).
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(Di-ss. cl. Macrozamia) zegt dat dit vaatnet tusschen twee mem-

branen gelegen is, maar die voorstelling schijnt niet volkomen

juist, daar deze celweefselplaten niet als eigen van den be-

ginne af aanwezige membranen kunnen beschouwd worden; de

buitenste is innig verbonden met het verhoutende gedeelte van

het integument en schijnt daartoe te behooren, en de binnenste

is niets anders dan het platgedrukte reeds vermelde overblijfsel

van den nucleus met diens zoogenoemd epithelium *). Zoodra

het amnios zich voor de tweede maal met cellen vult en de

eigenlijke albumenvorming begint, en zijne holte alsdan in

omvang uitermate toeneemt, wordt het nucleusweefsel in alle

rigtingen, maar vooral zijdelings teruggedreven, zamengedrukt

en als tot eene membraan veranderd. Naar beneden is die

zamenpersing in vele soorten minder en bij sommigen, bijv.

C. Rumphii, C. spha erica blijft er eene dikke laag van bruine

kleur over, waarop het albumen met zijne breede basis rust.

Bij Macrozamia, Dioon, Encephalartos en vele Zamia- soorten

daarentegen wordt ook aan de basis des zaads die laag geheel

als tot eene membraan (PI. I, fig. 15 en 17 bij c) platgedrukt.

In het zelfde geslacht echter en zelfs in dezelfde soort, vooral

dan wanneer het zaad niet bevrucht is, is deze verandering

onstandvastig. In C. augulata bijv. (PI. I. fig. 14 bij c) wordt

die laag geheel platgedrukt; in C. revoluta wordt de holte

voor het endosperm in verschillende rigtingen ongelijk uitgezet,

zoodat dan wel, dan weder niet het nucleusweefsel in de basis

overblijft en dientengevolge wordt de vorm van het geheele

zaad gewijzigd, dat daardoor of breeder aan de basis of ellip-

tisch of omgekeerd-eirond wordt (PI. I. fig.
2— 6). Over het

geheel wordt dit vlies van den overgebleven nucleus, die in

jongeren toestand met de inwendige laag van het integument

innig verbonden is, maar later wanneer die laag houtachtig

wordt, daarvan meer en meer gescheiden wordt, door de uitzet-

ting van het endosperm zot) tegen die laag en het vaatnet aan-

gedrukt, dat het eerst door weeknig en kooking daarvan bevrijd

*) « Eeii fijn wit vliesje," zegt gottsche (Ie. p. 384) // ligt (bij Encephalartos)

over de vaatlaag." Mogelijk was daar ook nog een overblijfsel van de cellen des

eersten endosperms aanwezig.
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kan worden. In levenden staat is het aanvankelijk somtijds

geelachtig gekleurd, maar later wanneer het in grooter hoeveel-

heid overblijft, is het in gedroogden staat bruin en vertoont

tusschen de parenchymcellen langwerpige cellen *). Heeft men

in rijpe zaden het nucleusweefsel verwijderd, ligt het vaatnet

in de meeste gevallen niet geheel ontbloot; er blijft een zeer

dun celweefsellaagje op de vaatbundels vastzitten, dat (zoo als

reeds gezegd is) tot de epitheliumlaag van den nucleus zou kun-

nen behooren of gevormd worden door de eerste endospermcellen.

Dat de bij alle Cycadeën meer of minder eironde nucleus,

voor ongeveer jj- gedeelte met het integument vergroeid, naar

boven in eenen meer of minder kegelvormigen top (bij Wel-

ivitschia door hooker de conus genoemd) uitloopt, is algemeen

bekend. Dit vrije gedeelte verheft zich dan hooger dan lager,

maar over het geheel staat het aanvankelijk lager, komt eerst

door de vergrooting van den nucleus hooger, niet zelden met

zijnen top onmiddellijk onder het buisvormig exostomium; in

het algemeen kegelvormig, is het somtijds kort, dan meer buis-

vormig verlengd. Later wanneer het endosperm zich dwars uit-

zet, wijkt het meer naar beneden, maar in het laatste tijdperk

der zaadvorming wordt het door het endosperm geheel naar

boven gedreven, en vertoont zich dan in dit laatste tijdperk

in eene geheel veranderde gedaante. Aan de basis is de conus

innig verbonden met het integument, hetwelk aan zijne binnen-

oppervlakte, die met den nucleus niet vergroeid is, met een

later bruin en glad laagje van eene soort van epidermis over-

trokken is. Van buiten is de conus bekleed met eene laag van

vastere cellen [nucleus-epAthelium van schleiden : Grundzüge II.

p. 349, Mantel der Kernioarze: gottsche /. e. p. 380), die

naar beneden over het gedeelte des nucleus, dat met het inte-

gument vergegroeid is, onduidelijker wordt, nogtans, na koo-

king, op de oppervlakte van den nucleus herkenbaar is. Hoewel

met het epithelium der vrije binn ei!vlakte van het integument

op de plaats, waar de nucleus vrij wordt, innig zamenhangend,

kan men, ook met het oog op het zelfstandig bestaan van den

•) Zij herirmeren aan de „spiculair cels," die hooker iu weefsels van Welwit

;chia gevoudeu heeft.
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nucleus, die laag niet als eene voortzetting der uitwendige

opperhuid beschouwen ; van zoodanige structuur is mij ook geen

analogon bekend *). Aan den top van den conus verheft die

laag zich iets hooger dan het inwendige weefsel, en omgeeft

dien als met eenen ring (PI. I. fig. 7 bij ƒ, en fig. 8 en 9).

De door dit epithelium niet bedekte uiterste top (waarop de

pollenkorrels komen om zich verder te ontwikkelen) en die dus

de functie van het stigma heeft, is geheel ontbloot, en scheidt

ook een kleverig vocht af. Li jongeren toestand is de inwen-

dige ruimte des conus geheel met celweefsel gevuld, dat lang-

zamerhand verweekt en gedeeltelijk geresorbeerd wordt; er ont-

staan slijmerige kanalen (de wegen voor de pollenbuizen), die

naar beneden eindigen tegen den wand van het amnios, op de

zoogenoemde areolae, onder welke de dekselrosetten der corpus-

cula liggen (PI. I. fig. 12, 10 en 11, de vrije top in de

lengte doorgesneden). Daar de bovenwand van het amnios op

de hoogte ligt, waar de nucleus vrij wordt en de basis des

conus met het integument stevig zamenhangt, wordt de conus

van het vergroeide en later platgedrukte nucleusgedeelte ana-

tomisch als het ware gescheiden, vooral door de verdere uit-

zetting der endospermholte dwars afgescheiden, versterft ver-

volgens, wordt later, vooral duidelijk in de bevruchte za-

den, op den top van het endosperm, als een deksel, aange-

troffen, en werd vroeger door sommige schrijvers zeer onjuist

v/t'tellus of scutelïum genoemd (PI. I. fig. 13 bij a, PI. II.

f9- 11)-

De geschiedenis van het amnios of den embrvozak is zeer

ingewikkeld, en eerst nadat hofmeister, piseau (Ann. Sc. nat.

Zme Série, II. p. 83) en anderen dit proces bij de Coniferen

hadden opgehelderd, is het mij voor de Cycadeën verklaarbaar

geworden. Het juiste tijdstip van het ontstaan van het amnios

is mij onbekend, maar zooveel is zeker, dat dit in zeer jeug-

digen staat van het ovulum plaats vindt, en wel in de bovenste

*) Ik moet in dit opzigt van den Heer oudemans
(
Verst, en Mededeel., Il,

/;. 256. Archives II. p. 395) verschillen ; door de vergelijking van de ovula der

Coniferen wordt dit nog duidelijker; vergel. bijv. Flora bot. Zeit. 1855, tab. Il

van schacht, en de talrijke afbeeldingen in iiorMKfSTEKS werken.
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helft van het aangegroeide gedeelte des nucleus, dat hooker

corpus nuclei noemt. Yan den beginne af wordt de holte des

arnnios met cellen gevuld; in dat tijdvak is het klein, kogel-

rond en men kan zijne eigen wand als een eenvoudig celvlies

waarnemen. Dat tijdstip heb ik slechts tweemaal, bij Cycas en

Zarnia, waargenomen. In een volgend tijdstip verdwijnt dit in-

wendige vrije celweefsel, de holte zet zich nu uit, is met slij-

merig vocht gevuld; in analogie met de Coniferen moet men

aannemen, dat op dit tijdstip de periode der bevruchting na-

dert. Nu begint het tweede stadium, ook bij niet bevruchte

ovula (bevruchte werden tot nog toe in botanische tuinen niet

waargenomen) en er is geen twijfel dat dit tweede stadium

onafhankelijk is van de bevruchting. Door vrije en snelle cellen-

vorming ontstaat een albumenvorinend celweefsel van grooten

omvang, waar endosperm; nu is het niet meer mogelijk de eigen

membraan van het amnios waar te nemen ; de ruimte wordt be-

grensd door de gladde vaste glanzende oppervlakte van het terug-

gedrongen nucleus-weefsel, waarop welligt ook nog overblijfsels

van de oorspronkelijke membraan van het amnios kleven *). Daar-

door verviel ik vroeger in de dwaling die holte voor eene vrije

ruimte in het albumen te beschouwen, en hield het albumen

voor een product van den nucleus, weshalve ik aan den over-

gebleven waren nucleus geene juiste morphologische beteekenis

kon geven, hoezeer ik de verschillende stadia had waargeno-

men, afgebeeld en beschreven (Ann. d. Sc. nat. I. c. p. 199.

Monogr. tab. I. fig. E. S.) — In de talrijke onbevruchte zaden

vindt men het endosperm even als in de bevruchte ontwikkeld,

maar tot mijne verwondering kwamen mij enkele gevallen voor,

waar het ontbrak, terwijl de daarvoor bestemde holte echter aan-

wezig was.

Yan de veranderingen, die in het begin van de tweede

endosperm-vorming in den top van het amnios plaats grijpen,

en de wijze, waarop de corpuscula Brownii daar ontstaan, is

mij niets bekend. Ik ken alleen de periode, waar de corpus-

cula reeds voorhanden zijn, en in onbevruchte ovula en in de

Hetzelfde zag HOOKER bij H'elwitschia t. a. p. 32, enz.
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rijpe embryo-dragende zaden. Het gewelf of de top van het

aninios blijft langeren tijd bestaan, wordt eene weeke pulpeuse

veelal geelachtige membraan, waaraan van boven het inwendige

weefsel van den conus nuclei, van onderen de toppen der corpus-

cula vastzitten; PI. I. jig. 12 bij b, waar de corpuscula nog

niet ontstaan zijn, PI. II. jig. 9 bij a het overblijfsel van den

conus met aanhangende amnios-membraan, waaronder de cor-

puscula; jig. 10, het deel a er afgetrokken met de aanhan-

gende corpuscula; jig. 1 amnios, na verwijdering van den co-

nus van boven gezien, met zes areolae of de plaatsen, waar de

inwendige kanalen van den conus eindigen, en aan de tegen-

overgestelde zijde de toppen der corpuscula vastzitten met hunne

dekselrosetten *) ;
jig. 2 toppen van corpuscula in dat vlak ge-

legen; Jig. 8 corpuscula, wier toppen regelmatige fragmenten

vertoonen, dekselrosetten? of afgescheurde deelen van de plaats

der adhaesie met de membraan van het amnios. Op die plaats

heeft waarschijnlijk eene totale resorbtie der membranen plaats,

zoodat de pollenbuis tot aan den top der corpuscula kan

doordringen. Onbevruchte corpuscula schijnen dan geheel met

celweefsel gevuld, of met eene in vacuolen regelmatig verdeelde

protoplasma-massa, waaromtrent ik geene zekerheid heb, maar

scheurt men de membraan, dan vertoont de ingeslotene massa

zich ongeveer zoo als in
fig.

5 {PI. II) is afgebeeld. Dien

zelfden toestand vond ik ook bij bevruchte zaden, die eene

normalen embryo bezitten; vermoedelijk zijn alle zoodanige cor-

puscula (PI. II. fig. 4) onbevrucht; want altoos voud ik tevens

een of twee, waarin een klein groepje grootere cellen, waaruit

de suspensor voortkwam, vrij liggend midden in de holte zigt-

baar was, naar ik vermoed eerst gelegen in de basis, maar

later door den naar boven geschoven suspensor hooger in de holte

ingedrongen ; ook kan deze verplaatsing naar boven door het pre-

pareren geschied zijn. De membraan der corpuscula is betrek-

kelijk vast en taai, en bij doorvallend licht schijnt zij uit

*) Jnniore aetate membrana tenuis mollissima fere gelatinosa saccos obtegit et

eorum apicibus adhaeret, punctis obscuris vel areolis parumper elevatis extus in*

structa quae cura saccorura subjacentinm apicibus oorrespondent, etc. (Jntt. d. Sc.

nat. I. c)
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kleine dikwandige cellen zamengesteld, wat ik vroeger (Annal.

d. Sc. nat. I. c. p. 198) werkelijk aannam (PI. II. fff. 2 bij a,

fig. 3, fig.
6 sterk vergroot); ook gottsche (Bot. Zeitung 1845,

p. 400) was van dat gevoelen. Maar wel beschouwd vinden

wij hier, wat bij de corpuscula der Coniferen reeds door schlei-

den werd opgemerkt. De buitenste oppervlakte der celmem-

braan van het corpusculum is alom met eene laag van zeer

kleine cellen als met een epithelium bekleed (hofmeister, Ver-

glek'h. Untersuch. tab. 28 en 29). Gottsche bepaalde de dikte

van het geheele vlies bij Macrozamia op 0,01 millim. In de

rijpe zaden liggen de corpuscula in den top van het endosperm,

meer of minder platgedrukt, somtijds van boven vrij, in andere

gevallen aan de onderzijde der areolae vastklevend; trekt men

den verdroogden nucleustop of conus af, volgen zij meestal met

de door den embryo naar boven opgevouwen suspensoren. Of

de corpuscula aan den top doorboord zijn, kon ik niet bepa-

len; bij die, welke ik voor niet bevrucht houd, is geen spoor

van opening te zien ; bij de bevruchten ziet men de reeds ver-

melde fragmenten van cellen aan den top (PI. II. fig. 8) en

welligt dringt daartusschen de pollenbuis in; maar een over-

blijfsel daarvan heb ik in geen der talrijke zaden, die ik onder-

zocht heb, gevonden.

Uit de basis der corpuscula treden de suspensoren naar bui-

ten, meer of minder spiraalsgewijze naar beneden, in de cen-

trale holte van het endosperm indringend, later door den em-

bryo meer naar boven geschoven; of de suspensoren van naburige

corpuscula zich met elkander kunnen vereenigen, is mij niet

duidelijk geworden; veelal vindt men éénen sterken suspensor,

die den embryo voortbrengt, zoo als op PI. II. fig. 2 en 4,

die zijn oorsprong heeft uit een corpusculum, dat verscheurd

schijnt of bij het doorsnijden vernietigd werd, wiens overblijf-

sels aan de basis der overige sterile nog zigtbaar schijnen te

zijn; in fig. 8 echter zijn twee ineengekronkelde suspensoren,

waarvan de langere den embryo draagt. De suspensoren vormen

zijtakken, die in knobbelvormige rudimentaire embryonen ein-

digen (fig. 4 en 8). Deze draden representeren het deel, dat

de vroegere carpologen filum suspensorium noemden, r. brown

suspensor, waarvoor ik met het oog op de functie de benaming
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van embryoblaüanon voorstelde, anderen dien van yroembryo ge-

bruiken. In geenen plantengroep is dit deel zoo zamengesteld als

bij de Cj^cadeën; meer of minder cylindrisch bestaat het uit

talrijke naast elkander geplaatste verlengde cellen (PI. Il, fig. 7)

en aan de oppervlakte bemerkt men overblijfsels van een dun

vliesje, waarvan ik de beteekenis niet ken, maar dat, even als

op de oppervlakte van den embryo, door eene ligte adhaesie

met het endospermweefsel zou kunnen verklaard worden. De

cellen toch van de oppervlakte dezer organen, gedurende den

groei in aanraking met elkander, kunnen daartoe aanleiding ge-

ven. — De proembryo is vast en taai ; alleen op het punt van

verbinding met den embryo scheurt hij gemakkelijk af.

Het endosperm in wiens as de embryo naauw ingesloten is, ligt

geheel vrij in de holte (PI. I, fig. 17, PI. II, fig. 11—13);

op de oppervlakte is het weefsel eenigzins anders, maar eene

eigen membraan, die men zou kunnen afscheiden, is niet aan-

wezig; of eene laag van de cellen des eersten endosperms daar

zou kunnen overgebleven zijn, waag ik niet te bepalen. Wat

gottsche onder het geele vlies verstaat dat het endosperm be-

kleedt (Botan. Zeit. I. c. p. 398), is mij niet regt duidelijk,

tenzij hij het overblijfsel van den nucleus mogt bedoelen. Niet

zelden begint de kieming reeds in het zaad, de radicula door-

boort het overblijfsel van den nucleustop en treedt naar buiten

(PI. II,
fig. 11). Op gelijke wijs zal ook de afbeelding van den

embryo van Macrozamia, die ik in 1845 publiceerde (Annal.

d. Sc. nat. I. c.) moeten beoordeeld worden; de embryonale

toestand is daar reeds voorbij en de eerste bladen ontwikkelen

zich. De plumula schijnt bij alle Cycadeën slechts uit eenige

schubjes te bestaan. — Over deze en andere bijzonderheden

verwijs ik naar mijne mededeelingen in de Annales d. Sc. nat.

t. a. p. en de Linnaea XIX, tab. V.

De pollenvormende deelen *) die den mannelijken conus za-

3 menstellen, zijn in alles een morphologisch equivalent der car-

^
pophylla; met volle regt kan men ze antherae noemen, maar in

s analogie met de vrouwelijke en tot vermijding van verwarring

*) Men vergelijke de talrijke afbeeldingen, die van deze organen bestaan.

VERST. EX MEDED. AFI). NATGURK. 2*Ie REEKS. DEEL III. 2
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met hunne locelli, die velen ook nu nog en zeer onjuist anthe-

rae noemen, zal de benaming androphyttum niet onpassend zijn.

In hunne omtrekken zijn zij altoos eenvoudiger en kleiner dan

de carpophylla, maar hun bouw levert geen essentieel verschil

op. De polygone cellen der epidermis zijn zeer verdikt, en diep-

liggende stomata ontbreken niet. De hoofdvraag die zich hier

voordoet, betreft de ontwikkeling der talrijke pollenvoerende hok-

jes, die op hun ondervlak voorkomen en die men vroeger als

afzonderlijke antherae beschouwde. Teregt heeft mohl opgemerkt

dat de voorstelling van hunne ontwikkeling en beteekenis, in

mijne Monographie gegeven, niet consequent was [Vermischte

Schriften, p. 57). Op de onderzijde van het androphyllum aan

weerszijde van de middellijn (ook bij de schilclvormige vormen)

treden deze hokjes te voorschijn, veelal 2— 4, zelden 5 bij el-

kander uit een gemeenschappelijk punt verrijzend. Zij ver-

toonen zich in zeer jeugdige toestanden als langzaam opko-

mende verhevenheden, als papillae van groene kleur, met epi-

dermis overtrokken en deze niet doorbrekend; zij zijn dus be-

paalde plaatsen van het parenchym die naar buiten uitgroei] en,

inwendig geheel uit celweefsel zamengesteld. Van lieverlede ne-

men zij hunnen langwerpig ronden vorm aan, en de geheele cel-

Aveefsel-massa wordt pollenvormend weefsel, want in de rijpe

holte wordt niets dan pollen gevonden. Iedere parenchymcel

vormt vier dochtercellen die ieder eene pollencel voortbrengen.

Zij zijn dus vergelijkbaar met de pollenvormende streken in de

loculi der gewone antherae, en kunnen daarom locelli genoemd

worden. Niet zooals bij de angiospermische planten en bij vele

Gymnospermen wordt hier het geheele orgaan in de pollenvor-

ming betrokken, maar slechts talrijke punten van het ondervlak,

aan weerszijde van de middellijn. De wand der locelli is zeer

vast, later bruin van kleur, van buiten als met korte ingedrukte

streepjes geteekend, aan den binnenrand, naar de zusterlocelli

gerigt, van den top tot aan de basis, somtijds nog eenigzins over

den top heen en voor] een klein gedeelte aan de andere zijde,

zich openend. Niet geheel ten onregte noemt purkinje {de cel-

lulh antherarum jibrosis) den wand // mere epidermidalis," daar

de locelli toch niets anders zijn dan naar buiten opensprin-

gende deelen van het weefsel des androphyllums, bekleed met
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dezelfde epidermis. Evenwel moet ik opmerken dat men twee cel-

lenlagen in die wanden kan onderscheiden, ook in purkinje' s af-

beeldingen (op lab. I en tab. XVIII, van Zamia media en En-

cephalartos longifolius) ; de uitwendige laag is de epidermis, de

inwendige eigenaardig parenchymatisch, uit poreuse cellen zamen-

gesteld. De cellen der epidermis hebben een zeer naauw lumen,

waardoor de genoemde streepjes op de oppervlakte ontstaan. De

pollenkorrels zijn zeer uniform in de geheele familie, meer of

minder elliptisch, met eene zeer diepe overlangsche plooi, die

onder water niet geheel verdwijnt. Dat bij de Cycadeën ook

twee dochtercellen in de intine ontstaan, heeft schacht het

eerst aangetoond (pringsheim, Jahrb., II, p. 145, lab. XVII,

Jig. 26— 28), zoodat de structuur des pollens geheel met die

van de Coniferen kan vergeleken worden.

Indien nu deze voorstellingen over de generatie-organen der

Cycadeeën eenigen grond hebben, dan doet zich voor beiden een

gelijke weg van ontwikkeling en metamorphose kennen; in het

parenchym des blads, op bepaalde plaatsen, ontstaan de bevruch-

tingscellen ; de vesiculae embryonales in den nucleus van het ovu-

lum als kleindochtercellen van het voorbijgaande amnios, de man-

nelijke bevruchtingscel, d. i. de den tubus pollinicus vormende

dochtercel der intine, als eene kleindochtercel van het andro-

phyllum (of diens locelli). Bij de angiospermische planten wor-

den de bevruchtingscellen langs eenen korteren weg, als doch-

tercellen, gevormd.

De generatie-cellen, als macro- en microsporen, hebben ha-

ren eigen levensloop. Langs den weg der voeding door een

hooger georganiseerd maar geslachtsloos individu voortgebragt,

doorloopt ieder een kort bestaan, om tot één zamengesmolten, den

proembryo te doen geboren worden. Niet regtstreeks toch wordt

door de bevruchting de eigenlijke plant, d. i. de embryo geboren,

tenzij bij Algen en welligt andere lagere planten; de bevruchte

vesicula embryonalis ontwikkelt zich eerst tot een eigen wezen,

een slechts uit cellen zamengesteld individu, (cellen in lineaire rig-

ting in eene of meerdere rijen vereenigd), als eene axile vor-

ming, waarvan de laatste of topcel zich deelt en door een voort-

gezet proces van cellenvorming den embryo vormt; de embryo

is dus zijn terminale knop, bestemd om zich tot liet geslacht s-
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looze zamengestelde individu, de eigenlijke plant, te ontwik-

kelen. De embryo is aldus niet de kiem der plant, maar deze

zelf, in haren eersten staat, bestemd om na een tijdvak van

physiologische rust, zich verder te ontwikkelen, een gewas te

worden, d. i. een uit assen en knoppen als zoo vele individus

opgebouwd hooger individu. » Gemmae totidem herbae^ (li>-

neus).

Op die wijs hebben de twee levensvormen der plant zeer on-

gelijke lengte van bestaan : de eerste of de proembryo sterft, zoo-

dra de embryo zelfstandig gevormd is ; de geslachtslooze vaatplant

daarentegen vertoont een ongelimiteerd bestaan, waarbij men even-

wel niet moet voorbijzien dat dit onbegrensde bestaan sensu

strictiori slechts schijnbaar is. Elke knop of as toch is een in-

dividu op zich zelf en de as die niet bloeit, blijft slechts als

inhechtingspunt voor volgende assen bestaan ; de bloeijende as, die

micro- of macrosporen vormende bladen heeft voortgebragt, sterft

evenzeer af. De proembryonale levensvorm nu heeft bij de Gym-

nospermen in het algemeen, maar het meest bij de Cycadeën,

een veel langer tijdvak van bestaan, en is ook veel zamengestel-

der, en terwijl bij de Angiospermen de proembryo slechts éénen

knop, éénen embryo, één individu voortbrengt als eene eenvou-

dige as, die somtijds slechts door ééne cel vertegenwoordigd is,

vertakt zich de proembryo der Gymnospermen, brengt voort of

kan voortbrengen meer dan éénen knop, meerdere embryos ; hij

bootst eenigzins den geslachtsloozen hoogeren vorm na, door

zijne vertakking en het vormen van meerdere tot een geheel ver-

eenigde knoppen. Laat men het leven der bevruchtingscellen,

der micro- en macrosporen, eindigen met het moment der ver-

menging, dat wel verdedigbaar zou zijn, dan zou de wisseling

der vormen binnen de grenzen des individus eene drievoudige

zijn. Maar het schijnt eenvoudiger een geslachtsloos hooger ge-

organiseerd individu te stellen dat door de generatie, door eenen

in twee gedifterentiëerden toestand, en een daardoor ontstaan een-

voudiger organisme van korten levensduur, tot den eersten hoo-

geren vorm van onbeperkte levenslengte terug keert.

Bij de Vaat-Cryptogamen vertoont de generatie-wisseling zich

duidelijker, omdat de beide vormen vrij in de natuur optreden,

en het voorbijgaande cellen-organisme niet besloten is in een
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deel van het hoogere organisme zooals bij de Phanerogamen.

Sporen door de geslachtslooze vaatplant voortgebragt, ontwikke-

len eenvoudige organismen van enkel cellenstructuur (de pro-

thalli), die generatie-cellen voortbrengen, bij de lagere vaat-cryp-

togamen uit dezelfde spore beide geslachten, bij de hoogere uit

afzonderlijke sporen, de eene micro- de andere macrosporen,

(mannelijke en vrouwelijke), maar in beide gevallen ontstaat door

hare vermenging het nieuwe individu dat vaatbundels heeft,

in stengel en blad gedifferentieerd en geslachtsloos is. Maar

ook hier wordt de embryo niet dadelijk uit de centrale cel van

het archegonium gevormd, een proembryo is het eerste product,

wiens eindcel de embryo wordt. — Dus : bij Phanerogamen ont-

wikkelen zich de generatie-cellen in den hoogeren, bij de Crypto-

gamen in den lageren levensvorm.

Hofmeister heeft er op gewezen, dat de Coniferen (de Gym-

nospermen) in de ontwikkeling des embryo tusschen de hoogere

Cryptogamen en de Phanerogamen staan. Bij de Gymnospermen

is het amnios vroegtijdig vrij, zonder zamenhang met de omge-

vende weefsels; de vorming des endosperms is vergelijkbaar met

het ontstaan van den prothallus. De corpuscula zijn geheel

analoog aan de archegonia. — Het amnios der Gymnospermen

is dus als eene spore die in het sporangium besloten blijft

;

de prothallus dien zij vormt, treedt niet te voorschijn ; de be-

vruchtende stof moet om tot de archegonia te komen, door de

weefsels zich esnen weg banen.

De corpuscula wijzen echter eenen veel meer zamengestelden

toestand aan, door hunne talrijke vesiculae, waarvan een slechts

bevrucht wordt ; bij de Vaat-Ciyptoganien, althans bij de varens,

is er slechts ééne, als moedercel van den embryo of eigenlijk

van den proembryo.

Een groot verschil ziet hofmeister teregt daarin, dat bij de

Gymnospermen de bevruchting door de pollenbuis even als bij

de overige Phanerogamen geschiedt, terwijl bij de Vaat-Crypto-

gamen spermatozoïden die functie vervullen. Die tegenstelling,

die anatomisch opgevat zeker belangrijk is, schijnt uit een phy-

siologisch opzigt minder sterk. De stof die door het mannelijke

deel wordt overgebragt in het vrouwelijke en waardoor een nieuw

vegetatief proces in dit ontstaat, zal wel in beide gevallen van
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gelijksoortige natuur zijn. Het verschil betreft meer den uit-

wendigen vorm van de functie. Bij de Phanerogamen beweegt

zich eene geheele cel, van haar secundair bekleedsel bevrijd, als

pollenbuis tot aan de vrouwelijke cel en osmotisch moet uit

haar de bevruchtingsstof indringen ; bij de Cryptogamen zijn het

talrijke dochtercellen (spermatozoïden), die uit het antheridium

uittreden, en door een eigen bewegingsvermogen in verband met

de omgevende toestanden in het archegonium treden en in de

vrouwelijke bevruchtingscel indringen. De vermenging is hier

vollediger. Maar eene in het wezen der zaak gegronde anti-

these van den inhoud van pollentubus en spermatozoïden kan

men niet meer stellen, nu men, vooral door schacht voorge-

licht, den aard der spermatozoïden beter heeft leeren kennen *),

waarbij nog komt dat de pollenbuis bij de Gymnospermen niet

zelden in het corpusculum indringt, diens top doorborend.

Bij een paralleliseren der Vaat-Cryptogamen met de Gym-

nospermen, valt op die wijze niet geheel te ontkennen, dat

door deze eene klove wordt aangevuld, die tot dusverre Phane-

rogamen en Cryptogamen gescheiden hield (zoo als nog onlangs

Dr. kirckhoff in een interessant opstel in de Botanische Zei-

tung, 1867. N°. 42, 43 nader ontwikkelde), maar ook worden

wij daarbij herinnerd dat het juist de Vaat-Cryptogamen waren

die met de Gymnospermen tot aan de krijtperiode de hoogere

planten (sommige Monocotyledonen uitgezonderd) vertegenwoor-

digden. Den overgang tot eenen meer zamengestelden bouw bij

de Phanerogamen, tot de hermaphroditische bloem en tot den

angiospermischen bouw vinden wij door levende Gymnospermi-

sche typen aangewezen. Ephedra en Gnetum (dit met 2 inte-

gumenta ovuli) bewijzen dit door hunnen stengelbouw, hunne

bladen, en door de beginsels van perigoniale bekleedsels van het

nog naakte ovulum. En Welwitschia, die door J. D. hooker's

uitstekende Verhandeling ons zoo volledig bekend werd, terwijl

zij van de eene zijde door haren stamvorm aan de Cycadeën

*) Schacht, Die Spermatozoïden im PJtanzenreich, 1864. — Over de scheikun-

dige eigenschappen der spermatozoïden is mij niets bepaalds bekend; het zou niet

onbelangrijk zijn te weten of het phosphorgehalte daarin zoo sterk optreedt als

in het pollen (Vergel. corenwinder in Anti. Sc. nat. 4>'ème Sér. XIV, p. 49).
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herinnert, door hare bladen aan tropische Coniferen, door hare

bloeiwijze bij Gnetum behoort, doet den eersten stap tot het her-

maphroditisme (dat bij de eerste Phanerogamen tot aan de Krijt-

periode, welligt tot nog later ontbreekt) door de ontwikkeling-

van mannelijke organen in een perigonium met een naakt ovulum.

Van daar klimt de organisatie op tot de Loranthaceae *), in de

beteekenis zooals baillox dien groep onlangs heeft opgevat. Im-

mers, bij \Yelwitschia vinden wij liet hermaphroditisme nog on-

volledig, bij de Loranthaceae is het reeds tot meerdere volkomen-

heid ontwikkeld. — De rudimentaire organen verschijnen, op die

wijze beschouwd, niet als eene verkwijning, maar als de eerste

stappen tot eene meer zamengestelde organisatie die eerst lang-

zaam met den loop des tijds tot stand komt.

Bij de geslachtslooze vermenigvuldiging wordt het individu met

alle zijne eigenschappen gereproduceerd, de opvolgenden zijn als

eene met den loop des tijds evenwijdige vertakking, en zeldzaam

zijn de voorbeelden dat bij dat proces een afwijkende vorm

ontstaat. Bij de voortplanting door de generatie is dat standvas-

tig blijven van vorm en eigenschappan niet mogelijk. Twee

individus, die telkens het nieuwe vormen, zijn niet altoos in

gelijkmatige verhouding. Meten wij de vruchtbare pollenkorrels

eener soort, dan vinden wij wel eene gemiddelde grootte, maar

onderling verschillen zij in afmetingen, daargelaten het verschil

van den inhoud. Zoo is het ook met de deelen des vrouwelij

-

ken orgaans. De bevruchte vesiculae embryonales moeten op ge-

lijke wijs onderling verschillen bij hetzelfde individu, zij bevat-

ten de eigenschappen van de mannelijke en vrouwelijke zijde,

vooral bij bastaardvorming zoo in het oog vallend, vereenigd,

maar in telkens eenigzins veranderde verhouding ; deze wet

die bij de bastaardvorming sterker zich doet kennen, moet in

zwakkere mate bij de vermenging van micro- en macro-sporen

derzelfde soort, maar van verschillende individus afkomstig, zich

doen gelden. Het di- en trimorphisme der bloemen, de dichogami-

sche bevruchting, door j. karl sprengel in zijn bewonderens-

waardig boek [das entdeckte Geheimniss der Natur, etc.) reeds aan-

getoond, en in nieuwer tijd door darwin en op zijn voetspoor

*) Mémoire sur les Loranthacécs.
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door vele anderen in helderder licht gesteld, heeft ons overtuigd

dat ook bij de hermaphroditische planten de zelfbevruchting veel

zeldzamer is dan men vroeger gedacht had *). De verandering

der soortsvormen is aldus in de bevruchting gegrondvest, en wij

erkennen in deze opvolging der individus de wet, dat telkens

de opvolgende eenigzins van de voorafgaande moeten verschil-

len. Is het niet aan dit innerlijke beginsel tot verandering

dat men naast de werking der natuurkeuze en den invloed van

uitwendige omstandigheden eene groote rol moet toekennen in de

voortgaande ontwikkeling des plantenrijks ? Indien dit inderdaad

het geval is, dan zal de meeste veranderlijkheid, de meeste ver-

scheidenheid van soorten moeten voorkomen in de dioecische en

monoecische groepen, in liet algemeen daar waar geene zelfbe-

vruchting plaats heeft. — Het opklimmen der organisatie tot

meerder zamengesteldheid is eene wet die in de geschiedenis

der organische wereld uitgedrukt is, waarvan de eigenlijke grond

in haar zelf gelegen is, even als de ontwikkeling van het in-

dividu onveranderlijk bepaald is in de eigenschappen der be-

vruchte kiemcel f).

In de huishouding der natuur erkennen wij eenen innigen en

veelzijdigen zamenhang tusschen het planten- en dierenrijk, een

wederkeerig beheerschen en beheerscht worden. Nadat de grond-

wet erkend was, dat de vorming der organische stofverbindingen,

waaruit de dierlijke ligchamen worden opgebouwd, door het

plantenrijk geschiedt, zien wij in het dierenrijk daarentegen een

noodzakelijk element voor het bestaan der planten. De bevruch-

ting, in de meerderheid der gevallen de eenige voorwaarde voor

*) Fr. hildebrand, Die Geschlechtsvejtheilung bei den Pflanzen. 1867.

f) Onder de volkomen onverklaarde verschijnsels behoort ongetwijfeld de wet,

dat hij vele hermaphroditische bloemen de zelfbevruchting onmogelijk is eD dat

alleen het pollen eener andere bloem derzelfde soort, ja in enkele gevallen zelfs van

eene andere soort daartoe in staat is. // Nature tells us in the most emphatic

manner that she abhorrs perpetual selffertilisation" (darwin). Is er een streven

in de ontwikkeling der organische natuur, om tot die mogelijkheid te geraken ?

Gescheiden geslacht is eigen aan alle lagere planten en daarmede begon het plan-

tenrijk en bleef daarbij in alle oudere perioden. Het hermaphroditisme ontwikkelde

zich later en bestaat physiologisch nog zeldzaam. (Over de hermaphroditen in vol-

komen vorm vergel. hildebrand, /. c. p. 57;.
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de voortplanting der plantensoorten, is bij de angiospermische

planten in den regel zonder de tusschenkomst der Insekten niet

mogelijk. Wat men vroeger als somtijds voorkomende gevallen be-

schouwde, en waaraan men minder waarde hechtte, heeft de nieu-

were wetenschap als eene natuurwet doen kennen, en tevens aan-

getoond dat het vooral de Diptera, Hymenoptera en Lepidoptera

of de zuigende insekten zijn, die als de onbewuste bevrachters

der planten, als de instandhouders van het hoogere plantenrijk,

een zoo hoog en magtig ambt in de natuur vervullen. Wij

kunnen dit onderwerp ook historisch opvatten en vragen van

welk tijdvak die wet dagteekent. De uitstekende onderzoekin-

gen over fossiele Insekten van germar, usger, oswald heer en

anderen hebben bewezen dat niet alle Orden der Insekten ge-

lijktijdig zijn opgetreden. In de palaeozoïsche tijdvakken, toen

er nog geene Angiospermische Dicotyledonen bestonden, leefden

er Coleoptera, Orthoptera en Neuroptera, d.i. kaauwende in-

sekten, die de bloemen om des nectars wille niet bezoeken.

Eerst in de Jura-periode verschijnen eenige Diptera, maar het

sterker optreden der zuigende Insekten valt in en na de krijt-

periode, toen de Pollen-planten met gesloten carpella verschenen

en vervolgens den voorrang in het plantenrijk verkregen.

Bij de beschouwing van de verhouding der geslachtsorganen

bij de planten, schijnt in vele gevallen de functie der bevruch-

ting om zoo te zeggen bemoeijelijkt, ja onmogelijk te zijn, en

net is als of de natuur haar doel slechts door eenen omweg

wilde verwezenlijkt zien. Op het gebied der Angiospermen heeft

de betere kennis van de tusschenkomst der zuigende Insekten

veel opgehelderd.

Nu vinden wij echter nog zeer groote afdeelingen des plan-

tenrijks, waar die tusschenkomst niet plaats heeft en deze zijn

diegenen, welke voor de zuigende Insekten reeds bestonden. Ik

reken daartoe alle Cryptogamen ; de spermatozoïden bewegen

zich naar het vrouwelijk orgaan door de tusschenkomst van

vochtige oppervlakten, waterdruppels, enz. Het pollen der dioe-

cische en monoecische planten, die vóór de hermaphroditen be-

staan hebben, wordt in zijnen ontzettenden overvloed door de

lucht gedragen en uiterst groot is de kans dat een der duizende

korrels haar doel bereikt. — Tot dusver ken ik nog geene
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eigenschap die de Insekten tot de Cycadeën, bepaaldelijk tot

hare vruchtkegels lokt, nóch bloemnectar, nóch kleuren of geu-

ren, en met het oog op haar dioecisme en de digte sluiting der

vruchtkegels (Cvcas uitgezonderd, waar de ovula het exosto-

mium waarin de pollenkorrel moet indringen, naar buiten bren-

gen) is het bijkans onbegrijpelijk hoe het pollen in de om-

gekeerde ovula, wier opening, van den omtrek afgewend, digt

tegen de as ligt, kan indringen, en meer nog wanneer men

den geheelen kegel zoo als bij Dioon en Encephalartos-soorten

met een digt vilt bekleed, als in een wollen doek ingesloten,

aantreft. Dat de natuur nogtans haren ^Yeg vindt, blijkt door

de talrijke embryodragende zaden die de rijpe kegel ons aan-

biedt, even goed als bij de Coniferen, bij welke wij in ons

eigen werelddeel gemakkelijk het pollen op den nucleus vin-

den. In plantengroepen die van den palaeozoischen tijd dag-

teekenen vinden wij aldus eene onafhankelijkheid van den in-

sektenwereld ; zij zijn ook nu als in de eerste tijdvakken van

hun bestaan en wij zien de natuur andere middelen bezigen om

de microsporen tot de macrosporen te voeren.

Over de opvolging der Cycadeënvormen in de geologischen

perioden handel ik nader.

Cycas LINN.

Nadat linnaeüs dit geslacht vastgesteld en eene soort, C.

circinalis, beschreven en thunberg daaraan C. revoliHa toege-

voegd had, was r. brown de eerste die in 1810 deed opmerken

dat onder den eersten naam meerdere species verward werden

;

// sub nomine C. circinalis plures species procul dubio confusae,

e vivis solummodo extricandae. Duae in India orientali prove-

niunt, quarum altera C. circinalis vera, ex synonymo rheedii

et icone inedita zejdanica hermanni ; altera a planta Madagas-

cariensi D. du putit-thouars vix diversa ; a priori duae sequen-

tes Novae Hollandiae ut distinctae species dubiè proponuntur
11

(Prodr. p. 347— 348). Eoxburgh beschreef in het derde deel

der Flora Indica (1832 te Serampore uitgegeven) 2 uit de

Molukken ontvangen soorten, waarvan bij de eene met C. circi-

nalis identifieerde, de andere C. sphaerica noemde. Middeler-
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wijl was onder de vele twijfelachtige planten ook eene 0. iner-

mh door loureiro in zijne Flora Cochinchinenm beschreven,

eene plant die niemand gezien had en over wier waarde als soort

reeds dadelijk twijfel ontstond. — In 1840 toonde ik aan dat.

de soort door rumphius in het Herbarium Amboinense beschreven

van C. cireinalis LINW. verschilde en beschreef haar als C. Humphii

[CofnmaU. Pht/tojr. p. 120), waarbij ik, zoo als ik nu geloof,

ten onregte de door hem vermelde Cycas van Celebes voor eene

afzonderlijke soort hield (/. e. p. 126, C. ceïebica). Onjuist was

het ook (/. c. p. 127) de Cycas van Madagascar als C. madi-

gascariensïs in te voeren daar r. browx reeds, evenwel zonder

diagnose, en met eenigen twijfel, den naam van C. T/wuarsii

voorgesteld had. In mijne in 1842 uitgegeven Monograpkia

('ijcaderrum bleven de door roxbürgh beschreven soorten on-

vermeld, daar het in Indië uitgegeven derde deel van zijne

Flora eerst veel later op het vaste land van Europa bekend

werd. Behalve de reeds genoemde soorten werd in die Mono-

graphie beschreven C. WallicAii, naar exemplaren uit de bota-

nischen tuin te Calcutta, mij uit het Parijsche Herbarium me-

degedeeld. Ook de twijfelachtige C. glauca der tuinen wrerd

opgenomen, over het geheel 10 species. In Britsch Indië had

griffith naast C. pectinala nog 3 soorten onderscheiden, die eerst

door zijne Rolnlae vol. IV, na zijnen dood uitgegeven, bekend

werden; de eerste zoo als blijkt door medegedeelde exemplaren, is

dezelfde soort, die ik reeds vroeger als C. Wallicliii gepubliceerd

had. — Op gelijke wijs bleek mij dat C. sphaerica van roxbürgh

niet zoo als ik (Analect. bot. indica II. p. 33,) onderstelde, tot

O. cireinalis behoort, maar eene eigen soort vertegenwoordigt. In

de genoemde Analecta beschreef ik ook eene C. revoluta met on-

gedoornde bladstelen als C. inermis lour., maar door voortge-

zette waarneming erkende ik mijne dwaling en bragt haar tot

de vormen van C. revoluta terug, zonder dat het echter vast

staat dat dit gewas werkelijk de door loureiro beschreven Cycas

is, waaromtrent alleen in het herbarium van dezen geleerde op-

heldering zal kunnen gevonden worden *).

*) De redenen die mij noopen, tegen den wensen van ons medelid den Heer

c. a.. j. A. oudemans, bij mijn laatste gevoelen te blijven en niet tot het eerste
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Niet onbelangrijke aanwinsten voor het geslacht Cgcas wer-

den nog in nieuwer tijd gedaan. C. Ruminiana, eene naar

het schijnt goede maar tot nu toe alleen in onvruchtbaren staat

bekende Cycas, werd van de Philippijnsche eilanden in onze

tuinen ingevoerd. Teysmaivn ontdekte in 1862 in Siam eene

zeer opmerkelijke soort, die ik in de Botanische Zeitung breed-

voerig beschreef (C. sicmensis) ; eene in Nieuw-Holland ontdekte

heb ik onlangs in het Tijdschrift der Akademie medegedeeld

(C. gracüis). — De in de naamlijsten der bloemisten vermelde

namen, bijv. C. speciosa, squarrosa, humilis, enz., zijn dubbele

namen van reeds bekende soorten.

Het geheele geslacht ligt binnen eene ruime geographische

omgrenzing die eene ellips vormt, aan weerszijde van de linie

en aan haar evenwijdig, en waarvan de einden bepaald worden

hier door oostkust van Afrika, eigenlijk door Madagascar en de

Mascarhenen, ginds door de eilanden in de stille Zuidzee, wei-

ligt door de T^eejee-eilanden en Nieuw-Caledonië. Of de grens

verder oostelijk strekt, is mij onbekend. Het geslacht behoort

dus tot de Indische Vegetatie in ruime beteekenis opgevat. Het

hoogste noordelijke punt schijnt in continentaal Azië, in China,

te liggen en ook in Japan, indien C. revoluta daar werkelijk

inheemsen en niet van de Loo-Choo-eilanden ingevoerd is.

Deze meest noordelijke type, door slechts eene soort gerepre-

senteerd, wijkt ook het meest af, vooral door de natuur van het

ovulum-bekleedsel, zoo als ik hierboven reeds heb aangewezen,

en in haar is de metamorphose van het vruchtblad nog het

minst gevorderd, d. i. minder dan bij de overigen afwijkend van

het gewone blad. De overige soorten vormen eene reeks, waarin

de leden zeer verwant zijn en ieder lid of soort eene betrekke-

lijk beperkte verspreiding schijnt te hebben. Tusschen beide ty-

pen staat de soort van Siam, door den vorm van hare carpophylla,

en gekenmerkt door kleinheid van hare deelen. — De aan C.

circinalis verwante soorten, grootendeels eilandbewoners, zijn eik-

terug te keeren, heb ik hierachter vermeld. Over het geheel is de strijd over zeer

verwante soorten, sedert de wetenschap het absolute begrip van species door LIN-

naeus gegeven, verliet, in vele gevallen onvruchtbaar, en kan alleen door de stu-

die van het gebeele -cslacht een veilige grondslag voor de bepaling der soorten ver-

kregen worden,
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ander zoo gelijkvormig dat men zich niet behoeft te verwonde-

ren, dat men vroeger, bij gemis van onderlinge vergelijking, alle

voor C. eircinalis hield, weshalve het thans nog zeer moeijelijk

is, de geographische verspreiding van deze soort volgens de op-

gaven der schrijvers met juistheid te bepalen.

Beschouwen wij de soorten in de organische wereld als door-

gangen van verledene tot toekomstige vormen, aanverwante soor-

ten als gedifferentieerde afstammelingen van eene vroegere soort,

en nemen wij daarbij in aanmerking dat de hedendaagsche soor-

ten van dit geslacht voornamelijk eilanden bewonen, dan zijn

zij vooral geschikt om aan dergelijke voorstellingen steun te

geven. Volkomen gelijkheid van bouw en voorkomen der stam-

men, die slechts in meerdere of mindere grootte verschillen,

kenmerkt haar uitwendig voorkomen. De bladen bij C. eircina-

lis, Rumphii, media, angulata, sphaerica, pectinata verschillen

alleen door de blaadjes die bij de eene soort iets smaller, bij

de andere iets breeder zijn, maar soortgelijke verschillen treden

op bij dezelfde soort naar verschil van leeftijd en groeiplaats,

gunstige of ongunstige toestanden. Alleen bij 6'. revoluta geven

de smallere aan de randen omgerolde blaadjes eene sterkere

afwijking te kennen. — Meer verschil leveren de carpophylla

op, maar tusschen de uiterste vormen met diepe vindeelige

laminae bij C. revoluta, C. siamensis en met kleine slechts fijn-

gekartelde laminae bij C. gracilis, vinden wij eene zamenhangende

reeks van tusschenvormen, die echter in de tegenwoordige orde

der dingen als standvastige optreden. Het eenige sterker spre-

kende verschil vind ik in de behaarde ovula van C. revoluta

tegenover alle overige species; maar hier komt C. siamensis de

klove eenigermate aanvullen ; haar carpophyllum is naar het mo-

del van C. revoluta, doch hare ovula onbehaard als bij de ove-

rigen. De verschillen der androphylla bepalen zich tot de

hunne grootte en de meerdere of mindere verlenging van den

sterilen top.

Met het oog op deze toestanden is het duidelijk dat de op zich-

zelven niet groote maar standvastige verschillen uit een syste-

matisch oogpunt tot vaststelling der species eene groote waarde

hebben, even als de bouw dezer organen de grondslag is voor

de vaststelling der genera. Oppervlakkig niet gewigtig schij-
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nende wijzigingen van den grondvorm der carpophylla hebben hier

eene hoogere waarde, vooral wanneer zij gepaard gaan met eenen

eigenaardigen habitus, karakters van de bladen en de geogra-

phische verspreiding.

De vergelijking van hedendaagsche plantenvormen met uitge-

storven aanverwante uit de tijdvakken die in geologischen zin

met onzen tijd zamenhangen, heeft het vermoeden over de af-

stamming der tegenwoordige van vroegere soorten in niet weinige

gevallen tot eene groote mate van waarschijnlijkheid bevestigd.

Men kan die methode over grootere en de oudere tijdvakken

uitstrekken en van de soorten op de geslachten overbrengen.

Bro>gmart was de eerste die aan Cycas gelijkende vormen

onder den naam van Cycadites vereenigde. Het zijn bladen van

verschillende soorten uit het groenzand van Koepinge en Hoer en

uit de \Yealden-lagen van Duitschland. De uit de Lias van

Koburg en uit de Lettenhohle van Thueringen vermelde soorten,

voor de laatste uit onvolkomen exemplaren door hallier bepaald,

schijnen mij zeer twijfelachtig, en ik waag niet te stellen, dat

het geslacht Cycas in het tijdvak, waar de Cycadeëngroep de

acme schijnt gehad te hebben, in de Juraperiode, vertegenwoor-

digd was. Alle geslachten uit dat tijdvak belmoren tot de af-

deeling Zamieae wat hunne bladen betreft, terwijl eenige fossiele

stammen den groep der Enceplialarteae schijnen aan te duiden.

Over het geheel vertegenwoordigen de Jura-Cycadeën meer de

Amerikaansche typen dan die van de oude werelddeelen.

CYCAS L1NN.

§ 1. Ovula tomentosa. Carpophylli lamina profunde pinnatifida.

1. C. revoluta thui\r. F/. Jap. p. 229. Foliola densa li-

naria spinoso-pungentia rigida margine revoluta; petiolus spino-

sus (in var. interdum inermis) ; carpophylla dense hirsuta, lamina

profunde pinnatifida, segmentis apice spinosis; ovula tomentosa.

Species diu cognita, cultura in regionibus calidioiibus totius fere mundi

dispersa. Conf. Munogr. p. 23, Epicrisis in Tijdschr. v. d. Wis- en Nat.

Wetensch. T. p. 285. Prodr. p. 6 et 16. — Züccarini in Abhandl. d. Math.

Phys. KL d. Bayer. Akad. d. Wiss. 11. 3, p. 237. — Quae iam ante thun-

Bërgium de hac specie innotuerunt, in Monogr. L c. commemoravi. —
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Num haec species revera uti ihünbbb.6 aliiquej statuunt in Iaponia nee

non in Sina sponte crescat, nondum satis evictum videtur. Fide Encyclo-

ped/ae Iapordc. vol. 88, p. 13 et libri cuiusdam sinensis ex insulis Loo Choo

esset introducta; hoc autem iam anliquissimis lemporibus factum fuisse,

probant vetustissimae arbores, quas iam medio saeculo XVI plantatas fuisse,

in libris iaponicis legiraus. Celebris est grex arborum huius Cycadis prope

coenobium Meö-Kok-zi. mira pulchritudine insignis, e 23 maioribus et 78

minoribus conflata (an rarni vel unius arboris proles sint aut arbores to-

tidern singulae, hand constat). Caeterum hoc tempore in Iaponia ubique

ornatus causa plantatur et lanquam immortalilatis symbolum a JtJuddhistis

religiose colitur. — Quum autem Doet. büerger aliique nostrorurn col-

lectorum in ins. Kiusiu, in regione itaque australiore, hanc speciem ut

videtur omnino spontaneam invenerint, ad species indigenas eam referen-

dam esse crederem. — Variat haec species sub cultura et faciem diversam

induit sub calidiore coelo. Facilius quam reliquae species gemmas laterales

eflbrmat nee raro gemmae late;ales unum alterumve folium efformantes

bulbiformes in trunco praesertim versus basin observantur, quae gemma

terminali suppressa in breves ramos excrescunt. Tali modo explicatur forma

polycephala, quam descripsit g. vrolik in Actis Noms Institut. Reg. Nederl.

vol. XII. p. 193, tab. I ; cuius truncus apice subflabellatim in ramos cras-

sos abit. — Singularis est forma pygmaea, artificiose ab hortulanis iapo-

nensibus educata. — Varietates autem proprie dicendae:

Var.? planifolia, Monogr. p. 25, foliolis latioribus parum revolutis, 1. c.

descripta, cuius vero organa genitalia incognita, hanc ob rem dubia. In

Europae hortis occurrit, incertae originis. — Yalde similis foliis C. sia-

mensi, sed truncorum fabricatione C. revolutae aequalis.

Var. inermis miq. /. c. Conf. Prodr. p. 16: //forma insignis, petiolis (nee

tarnen in planta iuvenili) inermibus, foliolis latioribus (nee constanter), in

caldariis temperatioribus ad normalem C. revolutam tendens." — Nu-
per speciem bonam esse, quemadmodum ipse olim credidi, contendit cl.

c. a. i. a. oudemans (Fersl. en Meded. d. K. Akad. II. p. 145 nee non

in Archives Néerl. II. p. 385), adductis rationibus ex ovulorum diversa

forma praesertim petitis. C. inermis ovula magis ellipsoidea, C. revolutae

magis obovoidea apice latiore emarginata paullisper maiora esse in exem-

plaribus ab au etore comparaiis, lubens concedo, sed ovuia haec sterilia non

foecundata diversam aliquatenus formam induere potuisse non mirum. qua

de re confer quae supra de forma ovulorum a diversa endospermii evolu-

tione pendente monui. Numerus fasciculorum vasorum stratum extimum

integumenti percurrentium constantem haud esse, figuris ab auctore pro-

positis ipsis comprobatur *) et plus semel observavi: fasciculi iuferne saepe

adeo approximati sunt ut in sectione transversa unum fasciculum exhi-

beant. — Quaenam fuerit ipsa species Loureireana in huius herbario euu-

cleandum.— Moneam adhuc in icone C. revolutae a giseke (linnaei Ürdin.

nat.) edita in eodem carpophyllo ovula sterilia maturescentia tam obovoi-

*) Conf. tab. III. fig. m ubi uno latere 3, allero 4 inveuiuntur ; si ad basin sec-

tio instituitur loco duorum approximatornm unum non raro fasciculum reperi.
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dea quam ovoidea occurrere; in icone carpophylli C. inermis quae in horto

Amst. adest, a me in Analedis edita, etiam ovula non prorsus ellipsoidea

sed leviter obovoidea observavi {fase. II. tab. IV. Jlg.Q). — Magniludinis

levius discrimen a cl. oüdemans indicatum hac in re haud multnm valere

crederem. — Apices segmentorum carpophylli et in varietate inermi spines-

cere, observavi et icone {Analect. II, /. c.) delineavi.

§ 2. Ovula glabra ; carpophylli lamina profunde serrata usque

serrulata, in sequenti specie vero profunde pinnatifida.

2. C. siamensis miq. in mohl et schld. Bot. Zeilang, 1863

p. 333. Truncus humilis
;

petiolus spinosus; foliola utrinque

50—65, infima et suprema abbreviata, omnia decurrenti-inserta

lineari-lanceolata spinulose mucronato-acuta, basi leviter attenua-

ta, plana, margine levissinie incurva ; carpophylla sordide tomen-

tosa, ovulis glabris, utrinque ano, lamina profunde pectinato-pinna-

tifida, segmentis utrinque 10 pluribusve subglabris apice spinosis.

Reliqua conf. I. c. Truncus brevis in omnibus exemplaribus quae vidi;

petioli 3—6 poll. longi dorso applanati, antice trisulcati, praeter partem.

inferiorem spinulosi; foliola subdensa (in cultis distantiora) patentia, 31/2—3%
vix. 4 poll. longa, 2% Hn. lata, sursum sensim angustata; totuin folium I1/2

—

l3/4-pedale, usque 7 poll. latum. — Carpophylla iis C. revolutae miuora,

alioquin simillima, sed ovulis glabris semiimmersis donata.

Sponte crescit in imperio Siam, ubi Prong vocatur : teysmann.

3. C. ciRCiNALis linn. Syst. nat. ei Sp. pi. excl. synn. prae-

ter Hort. Malah. Truncus elatus
;
petiolus inferne tetragono-sub-

cylindricus utrinque spinulosus; foliola utrinque usque circiter

100, infima et suprema decrescentia, e basi attenuata et adnato-

decurrente anguste lanceolata recta leviterque falcata subacumi-

nato-acuta apice non spinescente, novella leviter glaucina; andro-

phylla corpore locellifero cuneato, sterili in ]ongius acumen excur-

rente; carpophylla longe pedunculata utrinque 2— 5-ovulata ru-

fide tomentosa, inferne subtetragona, lamina sterili e basi lato-

cuneata rhombea, marginibus superioribus et acumine argute

subaequaliter serrata (serraturis 20), in acumen angustum longum

extremo apice integerrimum excurrente ; semina glabra aurantiaca

ellipsoïdeo-giobosa.

Vera C. circinalis linn. est species quam rkeede nomine Toddae Pan-

nae in vol. III Horti Malab. pulcherrime et accurate delineavit. Lin-

jïaeüs serius speciem rumphii Herb. Amb. synonymis addens, primus quasi
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errorum auctor fuit, inde enim factum est ut plures alias species affines C.

circinalem nuncupavcrint auctores. R. brown summo iure slatuit: *Sub

nomine C. circinalis plures species procul dubio confusae, e vivis solum-

modo extricaudae," et 2 species ia Nova Hollandia boreali investigatas

describeus, eius diagnosibus docemur, characteres certos essentiales ex or-

ganis fructificatiouis petendos esse. Id scriptis meis anterioribus cum vera

C. circinali confudi speciem quam in Monographid p. 28 tanquam varieta-

tem iavanicam proposui, quae bona certe species eademque ac Cycas a

rümphio descripta. — C. circinalem exactissime a rheedio deliueatam

fuisse, probant exemplaria in eadem regione, scü. in ora Canara a metz

lecla et ab hohenackero distributa. An in hortis botanicis eadem etiam

proveniat species, absque florum exaraiue pro certo statni nequit, quutn

C. Rumphii aliaeque plures eadem fere foliorum forma, praeditae sint. Folia

in Monogr. p. 27 — 28 descripsi Androphylla in Analectis Ind. II. p. 33,

tab. V. fig. C descripsi et delineavi. Carpophylla in rheedii tabulis eximie

delineata, cum longo pedunculo 8 -10 poll. longa, laraina 2i/
2
— 3 poll.

longa instructa. Exemplar Canaranum haec obfert : androphylla (a rheedio

non delineata) 2i/
2 poll. longa, corpus locelliferum cuneatum pollicem cir-

citer longum, apice 4— 5 lin. latum, supra glabrum laeve nitidum linea

mediana elevata (haud nervus) percursum, subtus convexiusculuro, ad mar-

gines acutos usque locelliferum, area locellifera apice obsolete biloba; pars

sterilis fertili longior e basi lata triangulari in acumen erecto-reflexum tri-

tetragonum apice glabro spinoso-pungens excurrens, tomento ochrascente

caeterum undique obducta; ubi pars sterilis et fertilis tanquam duo cor-

pora cuneata basibus iunguntur, anguli extrorsum non dilatati. Carpophyl-

lum adest utrinque 3—4-ovulatum, pedunculo antice plano, dorso angulato,

faciebus lateralibus subplanis, inde irregulariter 3—4- sub- 5-gono; lamina

sterilis paullo minor quam in tabulis Rheedii, sed figura et serraturis exacte

congruit. Ovulorum supremum utrinque iuxta basin laminae insertum. —
Semina matura ex rheedio flavescentia dein rubentia, ellipsoideo-globosa,

sed demta parte succosa putamen subglobosum videtur.

Observ. C. circinalis nomine in hortis botanicis certe plures species con-

funduntur quae ex sterilibus non extricandae. Quae e lava advectae, proba-

biliter ad C. Rumphii pertinent. In caldariis calidioribus foliolorum lati-

tudo increscit, et quum magis glaucescant ab hortulanis C. glauca nucupari

solent. — Habeo exemplar ex insulis Nicobaricis, foliolis fere 1 pedem

longis, 7 lin. latis, quae forsan sp. propriam sistunt. — De specie alia forsan

distincta, C. glauca vocata. conf. infra.

4. C. PECTINATA (hamilt.?) griff. Noiirfae, IV. /;. 10, tab.

CCCLX, fig. 3. C. Wallkhn miq. Monogr. p. 32. Conus masc.

elongato-cylindricus utrinque leviter attenuatus ; androphylla maius-

cula, corpore locellifero cuneato, area locellifera apice biloba, pa rl e

sterili ochraceo-tomentosa e basi truncata subpeltata in acumen subn-

latum satis longum arrectum producta. — Reliqua cf. 1. e.

C. Rumphii miq. Anal. II. p. 32, tab. V. jiq. A, B, quoad androphylla.

—

De vkiese Plant. rar. et nouveil. fase. II. tab. 1 et II.

VERSI-. EX MEDKD. AFO. N \TT T RK. 2de REEK«. BEKT III. Z
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Crescit in Himalaiae orientalis regione tropica. Colitur iu h. Calcuttensi;

an et in caldariis nostris occurrat? — Antea folia tanlum et andro-

phylla videram, nunc mihi suppetit conus ex horto Calcuttensi missus mas-

culinus, cylindricus, versus basin et apicem paullo angustatus, IV2 pede

paullo longior, medio 5 pollicibus paullo crassior, pedunculatus, basi an-

drophyllis abortivis sterilibus brevibus varie diiformibus instructus, totus

in sicco ex indumenti et locellorum colore ochrascens; androphylla pa-

tent ia, apicibus contigua, multo maiora et crassiora quam in C. sphaericd

et circinali, forma iuter utramquae fere iutermedia, in diversa coui aliitudine

divers i, iufima appeudice sterili breviore inuuila; medii coui l3/4 poll.,

in suprema et ima eius parte 1 poll. louga, vertice 6 lin. lata, cunei-

formia, sed corpore ipso (an exsiccatione'r*) versus pagiuam superiorem

canaliculaüm revolulo fere cyliudrica adparent, in pagina inferiore hanc

ob rem convexo-rotundata quasi semicylindrica, usque fere ad basin locelli-

fera et versus areae locelliferae apicem cosla mediana spuria obtusa munita,

uude area apice quasi biloba, coslaeque bifidae ramulo singulo utrinque

versus angulum corporis fere lobuliformem continuato; locelli oblongo-

obovoidei usque ad basin dehiscentes ochracei, pilis circumpositis V2 lon-

giores; corporis locelliferi pagina superior glabra laevis, costa, spuria

percursa, in supremis et imis androphyllis non convoluta, plana leviterve

concava; pars slerilis androphyllorum figura variat, conslanler ochraceo-

tomentosa praesertim in facie inferiore, in inüruis vertice quasi truncata et

latere utroque in angulum protracta, in convolutis sinu perpendiculari rectan-

gulari (veluti sectio transversa corporis complicati) iuteriecto, e cuiusangulo

procedit directione erecta, processus subuliformis spinulosus (in nostris pleris-

que diff actus), 4—10 lin. lougus, augustus uti in C. sphaericd (angustior

quam in icone C. Rumphii Rumphiana), dorso pubescenti-tomenlellus uti

in C. circinali, apice glaber, coni superficiei quasi accumbens. Androphylla

superiora pedelentim breviora latiora, magis plana, praesertim apice eandem

directionem sequente ac corpus locelliferum, hinc totus vertex magis rhom-

beus, angulo utrinque producto complanato fere lobuliformi, multo minus

tarnen distincte quam in C. sphaericd. Iufima in cono androphylla saepe

absque ullo acumine sterili; hicillic exile filiforme exsiccatum observatur.

—

Androphylla in Analectis delineata formam exhibent inferiorem, quibus cor-

pus sterile abbreviatum. Haec in universum iis C. revolutae satis similia si

inferiora magis mutica comparas.

5. C. sphaerica roxb. Fl. Ind. III, p. 747. Foliola utrin-

que 80 — 100 lanceolato-linaria ; conus masc. cylindraceus ; an-

droph3^11orum pars fertilis anguste cnneata praeter basin subtus

locellifera, area apice tiuncata, lateraliter fere ultra margines pro-

ducta; apex sterilis abrupte inflexus et in processum subulatum

spinosum longum excunens, basi utrinque processu brevi trian-

gulari auctus; carpophylla (ex roxburgh) ferrugineo-tomentosa

utrinque circiter 3-ovulata, lamina sterili ovato-triangulari in
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acumen longum subulatum excurrente, marginibus argute pro-

funde serrata; semina matura subglobosa aurantiaca, leviter com-

pressa.

Ex insulis Moluccanis in h. Calcutt. introducta. — Haud recte hanc ad

C. circinalem me in scriptis anterioribus retulisse, docet conus masc. ex

horto Calcuttensi mecum communicatus; ab illa enim androphyllis angustio-

ribus, processu sterili multo longiore angust.iore et maxime lateralibus processu-

lis ex apice corporis utrinque product.is differt. — Caeterum conf. roxburghii

fusam descriptionem. — Conus noster diffractus, ex fragment is pede lon-

gior, anguste cylindricus, scil. circit.er 3 poll. diam., androphyllorum den-

sorum parum pubescentium processubus subulatis rectis undique appressis ex-

tus circumdatus. Androphyllorum corpus locelliferum angusto-cuneiforme,iufi-

morum 6, mediorum 10— 11 lin. longum, apice inf'ra processus laterales 3—31/2

lin. latum, subtus bifaciale, faciebus sub angulo obtuso couiunclis, basi

ima nudum ad insertionem leviter dilatatum, locellis undique densissime

obtectum, qui ipsos margines acuto-extenuatos excedentes ext.us conspi-

ciendi e longinquo margines crenulatos quasi sistunt, area usque ad basin

partis sterilis abrupte inflexae continuata, sed processus laterales nudos re-

linquente; pagina superior corporis glabra laevis cosla spuria, obtusa; pars

sterilis sub angulo recto reflexo-erecta, unde apex corporis loeelliferi trans-

verse rhombeo-peltiformis, ex angulo utroque processulum compressum

utriuque nudum triangularem 2 lin. circiter longum exserens, quorum

margo inferior acuto-extenuatus, superior depressus peltae angulos latera-

les efficit; ex apice peltae sub angulo recto procedit acumen spinosum

anguste lineare 8—10 lin. longum, in infimis paullo brevius, magis mi-

nusve tetragono-compressum, in siccis extus sulcatum, fuscescens. Pili nul-

li locellis circumpositi? Indumcntum in universum parcum, praesertim

in apice peltilormi obvium. Semina matura ex h. Calcutt. raissa cum roxb.

descriptione exacte congrua, ellipsoicleo-globosa leviter subcompressa,

glabra, laevia, 9—11 lin. longa; putamen subconforme subellipsoideo-glo-

bosum leviter compressum laeve, suturis obsoletioribus nee versus apicem

acutis uti in C. Rumphii, apice tubulirudimento instructum, 9 lin. longum. —
An tabula Rumphiana partim ad hanc speciem referenda? an praesertim

icon stirpis masculae? — Carpophylla quae roxb. descripsit iis C. Rumphii

valde similia videntur, sed in Mc lamiua sterilis angustior. acumine ipso

etiam serrulato, et semina non globosa sed ellipsoidea.

6. C. rumphii miq. Petiolus utrinque spinosus tetragono-subcy-

lindricus; rachis antice planiuscula; foliola utrinque 50 — 100

lanceolato-linearia apice subacuminato-angustata, basi leviter at-

tenuata decurrenti-inserta ; conus masc. ellipsoideo-oblongus de-

mum subcylindricus, rufescenti-tomentosus ; androphyllorum corpus

locelliferum cuneatum, pars sterilis e basi lanceolata in acumen

subulatum attenuata tota tomentosa, imbricatim arrecta; carpo-

phylla longe pedunculata tomentosa, pedunculo plerumque tetra-
3*
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gono, superne utrinque 1— 3-saepius 3-ovulata, ovulis glabris

semi-immersis ; lamina sterilis subrhombeo-lanceolata acuminata,

inciso-serrata, serraturis hic illic viridulis, acumine serrulato; se-

mina ellipsoidea, testae parte ligiiea apice utrinque subancipiti-

acutata.

Huius speciei indole nunc melius perspecta, sequentia synonyma adduco:

Olus calappoidcs rumph. Herb. Amb. 1, p. 86, tab. 20— 23.

C. circinalis Linn. et auctt. quoad rumphii syn. — wurmb. in Verh. Batav.

Genootsch. III, p. 411. Gaudich. in Voy. Frcycin. p. 474 quoad pi. ex ins.

Waigioe et Pisang. — blanco Fl. Philipp. p. 745? — roxb. Fl. Ind. III,

p. 746. De yriese, PI. rar. et nouv., fase. II, tab. 111 et IV.

C. pectinata bl. Rumphia, IV, p. 15 excl. syn. hamilt. aliisque (degra-

vissimis huius aitctoris erroiibus in Cycadis specierum synonjmia conf.

Anal. bot. Ind. II, p. 28 in adnot.).

C. celebica miq. Comment. phytogr. p. 126. Monogr. p. 31. Prod. p. 7,

saltem quoad tabulam Herbarii Amboin.

C. Rumphii miq,. Buil. Sc. phys. et nat. en Néerl. 1839, p. 45. Monogr.

p. 29. Linnaea XXV, p. 589, tab. II (quae carpophylla monstrosa, partim

subabortiva). Prodr. Syst. Cycad. p. 7 el 17, ubi {et in Analect. II) an-

drophylla horti Calcuttensis excludcnda, nee non syn. C. Wallichii.

C. circinalis var. iavana miq,. Monogr. p. 28, tab. I, jig. T, tab. II, Jig.

E*. Linnaea XIX. p. 413, tab. 1. Prodr. p. 7 et 17, excl. excl. — Bl.

Rumphia, IV, tab. 176 B, 176 C, excl. /ere omnibus synonymis.

Habitus omnino C. circinalis, in statu sterili haud tuto discernenda, or-

ganorum genitalium discriraen autera certissimum est. Carpophyllorum

lamina in C. Rumphii lanceolata Jonge angusteque acuminata, pectinato-

serrata, acumine serrulato demum spinuloso et in maturis subintigerrimo;

sernina matura magis ellipsoidea, eorumque putamen (i. e. pars testae interior

lignosa) apice subancipiti-compressum. In C. circinali verci (conf. supra) la-

mina sterilis latior brevior pluries serrata, in universum magis rhombea.

Androphylla in acumen longius excurrunt in C. circinali {Analect. bot. ind.

II, lab. V, fig. C); in C. Rumphii hoc brevius et in universum latius est.

(Neque tarnen ad hanc speciem perl inent ea quae /. c. in tab. V, fig. A, B
delineavi, quae ad C. pectinalam griff. certo cerlius referenda esse, supra

exposui). — Carpophylla quae olim in Linnaea, XXV, tab. II, p. 589—
592 tanquam verae C. Rumphii (quam turn a C. circinali var. iavana diver-

sam esse putabam) delineavi, monstrosae prolis formas esse laminis pro-

fil nde pinnatifldis, arboris continuata observatioue edoctus sum.

Caeterum haec species, quae per Archipelagus indicum late distributa

est et in regionibus maritimis, in ipso maris littore crescens '/ Pakoe laut,"

i. e. filix marina malaiis vocari solet, cuiusque specimina e lava, Sumatra,

Bomeo, Celebes et Moluccis vidi, in universum humilior videtur quam C.

circinalis. Ad nostram speciem C. circinalem roxb. Fl. Ind. III, p. 746

in horto Calcuttensi cultam recte in me relatam fuisse, nuper mecum com-

municavit s. kürz, herbarii in illo horto conservator {Conf. Catal. h. Calc.

p. 59). — 1'olia cultae et spoutaneae arboris quae multa vidi, magna ; pe-
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tiolus valid us praesertim in parte superiore utriuque spiuosus ; rachis so

miteres dorso coiivexa antice planiuscula vel in angulum modice promi-

nens ; foliola usque 100 utrinque numeravi sed et pauciora sunt, in spon-

taneis pleruinque leviter falcata, 3—3V2 lin. lata, in caldariis saepe latiora

uti et in exeraplaribus in rupibus calcareis litoreis ad Ronkop Iavae lectis,

quae valde rigida, 4 lin. lata. De organis sexualibus conf. descriptiones

supra laudatas. Seraina matura maiora quam in C. sphaericd, ellipsoidea,

utrinque obtuso-rotundata, micropyle tubulosa. persistente, 2 poll. longa,

ea ex horto Calcnttensi missa iis in lava lectis ornnino aequalia ; putamen

seu testae pars lignosa non crassa, basi acuta, utrinque sulura longitudi-

nali manifesta notata quae apice utrinque in marginem acutum excurrit;

eudospermium seu albumen lato-ovoideum, basi lato-truncatuin, apice fos-

sula corpusculifera exsculptum, 1 poll. longum, basi pollice paullo latius,

2/3 cavitatis implens, strato spongioso fusco nuclei residui !/3 cavitatis oc-

cupante impositum; superficies interna cavitatis obducitur tenui eiusdem

telae strato, in superficie fusco-nitente, stratumque vasorum plane obdu-

cente, ita ut haec in hac specie non in conspectum veniant. — Conus mas

detnum pede longior. Androphyllorum corpus locelliferum supra planum

paullo brevius quam in C. sphaericd et latius cuneatum, apice pedetentim

et in iuvenili cono recta linea in partem sterilem transiens; in cono matu-

riore corpus patens, apex sub angulo arrectus cernitur; totus conus praeter

spinescentem androphyllorum apicem tomento obductus.

7. C. media r. br. Prodr. Fl. N. Eoll. p. 348. Petiolus

breviusculus superne utrinque spinulosus cum rachi antice planus

;

foliola utrinque usque 100 plurave anguste sublanceolato-linearia

subacuminato-acuta, basi leviter contracta decurrenti-inserta ; car-

pophylla tomentosa longe pedunculata supra medium utrinque

1— 3-ovulata, lamina, sterili rhombea grosse serrata (serratnris

utrinque circiter 12-15), acumine integemmo quam ipsa multo

breviore terminata; semina matura globoso-ellipsoidea obsolete

angulata.

Eusior prostat descriptio iconibus illustrata in Monogr. Ct/cad.p.2Q— 27,

tab. 1 et III, Comment. phytogr. p. 127. — Prodr. Syst. Cyc. p. 7 et 16,

excl. var. /3. — A C. circinali laminae sterilis forma tuto discernenda. An-

drophylla non vidi, nee a brownio observata fuisse videntur. Icones Baue-

rianae eximiae hanc speciem ornnino illustrantes, in Monogr. tabulis par-

tim repetitae.

Crescit in Novae Hollandiae hor. litoribus. Prostat nunc viva in hortis,

et accepi nuper folium iuvenilis arboris exh. Kewensi, in Queensland a hill

collectae, cuius petiolus trigono-cylindricus, dorso convexior, 7 poll. lon-

gus, calamo scriplorio tenuior, spinulis alternis et oppositis apice fusculis

armatus; lamina ambitu lato-lanceolata, foliolis distantiusculis utrinque

22—23, pateutibus, plerisque alternis, inferioribus paucis brevioribus, reli»

quis s'jbaequilongis, supremis erectiusculis magis perspicue decurrentibus,
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omnium basi decurrente striam elevatam secus rachin efficiënte, linearibus

spinuloso acutis subcoriaceis, supra lucidule viridibus cum levi glaucedine

costa non prominente planiuscula pallida, subtus pallidioribus costa pro-

minente pallescente, Va ped. longis, 1%—2 lin. lalis, planiusculis, marginibus

leviter incrassatis. — Haec foliola it.aque multo angustiora quam in icone

laudat& baueej, nostra cerle planta iunior.

8. C. angulata R. br. Prodr. p. 348. Petiolus tetragonus

superne utrinque spinulosus ; rachis fere ad apicem usque anceps

;

foliola sublanceolato-linearia mutica (non pungentia) snpra concavius-

cula; carpophylla tomentosa modice peduncnlata (pedunculo ob-

tuse tetragono) utrinque 3— 5-ovulata, lamina sterili ovato-del-

toidea inaequaliter dentato-serrata longe acuminata, acumine

subulato integerrimo subaequilongo vel longiore; semina subglo-

bosa; androphyllorum corpus locelliferuni parte sterili lato-lanceo-

lata recurva longius; area locellifera apice rotundata.

Fusior descripüo in Comment. phytogr. p. 129. Monogr. p. 26, tab. Il

(ad tabuias Bauerianas n. 284 et 285), Prodr. p. 6 et 16. Lamina sterilis

basi inlegerrima, medio minuUssime, superne distincte serrata. Crescit cum

praecedente, a brownio detecta.

9. C. gracilis miq. Versl. en Meded. d. K. Akad. XV. p.

366. Petiolus utrinque spinosus; rachis dorso crasso-convexa,

antice obtusangulo-prominens ; foliola densa e basi deorsum de-

currente linearia breviter spinoso-acuta, plana marginibus laevi-

bus leviter incurvulis, rigidula, subtus parce minuteque pilife-

ra; androphylli anguste cuneiformis corpus supra glabrum costa

spuria obtusa, pars sterilis utrinque tomentosa lato-lanceolata

recta, apice brevi-spinoso ter breviore abrupte erecto-inflexo ; car-

pophyllum gracile praesertim versus apicem tomentellum (griseum)

tri-tetragono-angulatum utrinque 2—4-ovulatum, lamina sterili

parva rhombeo-deltoidea, ovatove-rhombea, basi subcuneata integer-

rima, marginibus superioribus serrulato-crenulata, apice in brevem

apiculum submuticum excurrente; semina obovoideo-ellipsoidea.

Laminae sterilis carpophylü parvae forma et crenulis exiiibus aliisque no-

tis perquam disliucla, stature, reliquis speciebns minor videtur, excepta C.

aiamensi quae omnium humillima. Foliis C. revolutae formae planifoliae,

quam sterilem tantum observavi, aliquomodo similis. Rachis in medio folio

21/2 lin. crassa, dorso 2/3-cylindrica, anlice in angulum acie obtnsum pro-

minens; foliola basi leviter angustata, versus apicem parum contracta, bre-

viter spinoso-acuta, pleraque leviter falcata, rigidula, in siccis pallide viri-
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dula, margine laevi subflavidulo leviterque incurvulo cincta. nervo medio

utrinque prominente, subtus stomalibus irregulariter dispositis inslructa.

pilisque paucis teneris munita, 8—9 poll. longa 2-fere 2^3 lin. lata, infima

paullo magis distanlia 3 poll. tantum aequantia, superiora pedelentim an-

gusüora et paullo breviora. Androphylla fere IV2 poll. longa angusta; pars

locellifera steri i paullo longior cuneiformis, supra glabra cosfaque spuria

percursa, margiuibus acutis integerrima, subtus locellis polüniferis pallidis

fusculis obtecta, ima saltem basi excepla, area poliinifera % poll. longa,

apice haud uli 111 quibusdam aliis apice biloba; pili tenues locellis saepe

quaternalim eompositis iutermixli; pars sterilis utriuque ochraceo-tomentella

lato-lanceolata e parte ferlili rectiüneo-continuata (nee uli in pluribus aliis

ad coniunclionem inflexa), apice seu triente superiore mucronato-acuto abrupte

inflexo; totum androphyllurn medio crassius. Carpophylla singulari modo

gracüia, quamvis magnitudine diversa tarnen conformia, alia 9 poll. longa,

pedunculo usque ad primum ovulum 3-pollicari, pars ovulifera pedun-

culo conformis sed paullo compressior 4 poll. occupans, lamina sterilis a

basi ima cuneata inde H/o—

1

2
/3 poll. aequans ; alia 6V2 poll. longa, pedun-

culo tripollicari partem ovuliferam aequante, lamina pollicari; alia minora

pedunculo 3^o. parte ovulifera (ovulis utrinque 2) 2, lamina ll/2 poll. ae-

quante. Pednnculus magis minusve tetragonus sed faciebus irregularibus, an-

tic&que ipsa denuo subangulosa; foveae ovuliferae utriuque 2— 4, alternae,

suboppositae vel in quibusdam exacte oppositae (supremae ad basin lami-

nae\ fovearum margiuibus praeserlim inferne prominenlibus; lamina ste-

riiis subtus vulgo costa spuria percursa, inferne suheuueatim cum reliqua

parte iuncta ibique integerrima, margiuibus superioribus ia apiculum con-

currentibus minute serrato-crenalis, sulcis e crenis continuaiis. undesuper-

fiecis striato-sulcata. Ovula iuniora glabra ellipsoidea, adultiora obovoideo-

ellipsoidea, inatura non vidi.

Crescit, in Nova Hollandid boreali prope promontorium Upstart, ubi in

expeditione burdikini detecta, a cl. ferd. mueller mecum communicata

qui »C. media"? inscripsit, a qua carpophyltis longe diversa.

10. O. ARMSTRONGii wiQ. n. sp. Folia petiolo longo prorsus inermi

suflulta; rachis semicylindrica antice plana; foliok utrinque us-

que fere 70 patentia linearia subspinoso-acuta plana margine

laevi cincta, infima non valde abbreviata, 2 suprema opposita

erecto-divergentia. — C. media R. br forma inermis m. in Lin-

naed, XIX. p. 412. Prodr. Syst. Cycad. p. 7 et 17.

Folium totum in hac specie apice ob sinum apert.um inter suprema fo-

liola divaricata vacuüm racheos proecssulo interiecto singularem adspectum

prae se fert; in C. media foliola suprema ita conferte ordinata, ut apex

laminae circumscripiinne sit, rolundatus. Peliolus supra basin tumidam et

hirsutulam 3 - 3Vy lin. crassus, pede longior, subtetragono-cvündricus; ra-

chis anlice plana, linea mediana prominente percursa; foliola infima 3l/o

poll. longa, 2 lin. parum laliora, mediae frondis 2^— 2^/3 lin. lata, 5
1/2 poll.

longa; suprema 2% poll. longa; omnia subrigidnli. glabra," subtus siomati*
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fera, utrinque lucidula, costaque utrinque prominente, supra transverse striu-

lata (ex diachymate). — Genilalia incognita.

In Nova Eollandid boreali ad port urn Essington legit armstrong n.

380 herb. hookeri. — An in Nova Caledonid? (cf. Observ. II).

Observatio I. Iuter species huius sectie-nis haec sola petiolo inermi in-

structa, nee tarnen quemadmodum forma inermis C. revolutae ad aliam

speciem tanquam mera forma referri posse videtur. Foliolis eniin ab om-

nibus mihi cognitis et ab ipsa C. media nimis differt. An ad eandem re-

ferenda sit Cycas petiolis inermibus quam gaudichaud in insula Rawak le-

git, ex ipsis speciminibus quae mihi haud suppetunt, ultra eruendum.

(Cf. preycinet Foy., Botcitiiquc, p. 334).

Observ. II. In horto Kewensi colitur Cycas e Nova Caledonia, iuvenilis,

petiolis etiam inermibus, cuius folium misit hookerus. An eadem sit ac

C. Armstronyii non nisi ex adultioribus exeniplaribus diiudicari poterit

;

haud improbabile tarnen videtur ; frons nostra cum petiolo vix pedalis
;
pe-

tiolus sublrigono-vel semitereti-cylindricus, deorsum antice obiter sulcatus,

prorsus inermis; foliola utrinque 7, anguste lanceolata, basi attenuata de.

currenti-inserta, apice attenuato parum spinulosa, coriacea, supra atro

viridia cosfa concolore prominente, subtus pallidiora viridula costa e

flavido expallida planiuscula, 5 Va poll. longa, Va medio lata. — Si non hu-

ius loei, certe species distincta habenda.

11. C. thoüarsii R. br. Prodr. p. 347, nomen. Petiolus se-

miteres superne spinulosus; foliola lanceolato-linearia subfalcata;

carpophylla mfo-fulvo-tomentosa spathiüata, petiolo a reliqua

parte parmn distincto, parte ovulifera coinpressa, lamina longuia

sublanceolata obtusula seirato-crenata ; ovula utrinque 1—

4

semina ovoidea leviter compiessa flavescenti-rubentia
;

putamen

(testa interior) ellipsoideum non carinatum ; androphylla (in genere

magna) corpore locellifero cuneato, apice peltatim cum parte ste-

rili abbreviata inflexa iuncto.

C. circinalis Aub. Pet. Thouars Histoire des Végét. receuill. sur les

Hes de France, X (1804) p. 1, tab. I, II. Rich, Comment. de Conif. et Cyc.

p. 187, excl. syn.

C. madagascariensis miq. Comment. phytogr. p. 127.

Crescit in Madagascaria. — Androphyllis C. pectinatae non absimilis vide-

tur. Carpophyllis ab omnibus distincta, quippe quae non adeo distincte in

pedunculum proprium constricta simt; pars ovulifera sensim nee abrupte

in laminam lato-lanceolatam expanditur.

Species nondum satis certae

;

12. C. UNDULATA GAUDTCH. ap. desfont. Cat. lort. Park. ed.

3,jt?. 29, gaüdich. in freycin. Yoij. Bot. p. 431. n. 8, est spe-

cies mihi incognita. An C. Rumphii vel sequens?. — >/ Foliolis
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linearibus undulatis valde acutis membranaceis herbaceis"\ — Fo-

liola leviter undulata in uberioribus exemplaribus sequentis et C.

Rumphii non raro etiam observavi.

13. C. glauca Hort. miq. Monogr. p. 30. Prodr. p. 17.

Lïnnaea XVII. p. 692. Truncus et folia iis C. circinalis et af-

nnium simillima, sed foliola latiora, basi minus constricta, fir-

miora, saepe subundulata et intense glauca.

Species dubia, cuius flores nondum visi. in hortis bolanicis obvia.

obscurae origiais. Ad C. circinalem, sphaericam et Rumphii vix referri

potest, harura enim folia turn es rheedii et roxburghii descriptionibus turn

propria mea observatione non adeo glauca nee omai setate undulata. An
C. pectinata? — Ex h. Kewensi etiam nomiue C. circinalis glancae accepi.

JFusiorem descriptionem 1. c. propsui; in hortis prostant specimina alia.

staturae C. circinalis, foliolis latiusculis, alioquin vix conspecifica, foliolis

angustioribus linearibus crassioribus, sed etiam intense glaucis.

14. C. RUMIMA3A Hort. Mosqu. LEMAIRE Illtislx. IwH. XI

tab 405. — C. Rumphii, C. circinali caet, sat similis foliis,

petiolo spinoso, foliolis lineari-lanceolatis acuminatis maioribus et

latioribus quam illarum, saturate viridibus. Ex insulis Philippinis

allata ulterius observanda.

15. 16. 17. Species a griffithio propositae: c. jenkinsiana
;

macrocarpa et dilatata in posterum illustrandae.

EXPLICATIO TABULAEUM.

(Si nihil adnotatum figuras nat. magn. delineatas intelligas).

TAB. I.

Fig. 1. pars carpophylli Cycadis revolutae longitudinaliter secta. vaso-

rum fasciculos et canales gummiferos monstraus, a pars nuclei libera. b

cavum amnii, altero stadio iucipiente.

Fig. 2. eiusdem ovulum, amnii cavitate iam magis aucta.

Fig. 3—4. eadem auctiora, nuclei textu (c) iam partim repulso.

Fig. 5. idem provectius. a integumenti stratum extedus molle, b stra-

tum interius lignescens exostomium pro parte constituens, c nuclei resi-

duum membraniforme, d nuclens.

Fig. 6. idem, magis oblongum exemplar, nuclei textu copiosiore, a, b, o

ut 5up ,-a.
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Fig. 7. ovulum valde iuvenile Cycadis Rumphii, magnitudine aucta de-

lineatum : a stratum ext. b internurn integuraenti, c nuclei tela superstes,

d amnii cavum, membrana propria in vertice videnda, e nuclei pars libera

seu conus, ƒ eius apex.

Fig. 8 et 9. apex nuclei valde auctus, strato extimo firmiore excedente

quasi tnbulosus, C. Rumphii et C. revolutae.

Fig 10 et 11. nuclei apex C. Rumphii longitrose sectus, canalibus ex

telae resorbtione ortis.

Fig. 12. idem C. revolutae tela nondum resorbta. a vertex amnii ante cor-

pusculorum formalionem, b eius membrana propria, c nuclei conus.

Fig. 13. endospermium Cycadis mediae, impressionibus fasciculorum vas-

cularium extus pictum, apice {a) nuclei cono nunc depresso coliapso exsic-

cato operculi instar obtectum.

Fig. 14. facies interior integumenti eiusdem seminis vasorum fasciculis

percursa. — b pars lignea integumenti, c membrana fusca ex residuo nu-

clei orta.

Fig. 15. eadem Macrozamiae Fraseri. a epithelium integumenii partis

liberae internum; inferne ubi vasorum reticulum desinit nuclei conus ad-

natus erat.

Fig. 16. eiusdem semen, demto strato extimo : a radicula progerminans,

b conus nuclei exsiccatus eudospermium apice obtegens, c stratum membra-

niforme nuclei superstes, d endospermium uti in fig. 13.

Fig. 17. pars lignea seminis Encephalarti speciei incognitae, a basi vi-

sa, foraminibus e fasciculis vasorum iutranübus perfossa.

tab. n.

Fig. 1. vertex endospermii Cycadis mediae, reiecto nuclei cono residuo,

cum 6 areolis, quibus corpuscula subiacent auct. magnit. delin-

Fig. 2. sectio endospermii perpendicuiaris, aucia magnitudine delineata.

a areola, b cavulum quo corpusculum amplectitur, c corpusculum non fe-

cundatum, d residu a seu fragmenta corpusculorum ferlilium, e quibus pro-

deunt proembryones, e cavitas endospermii centralis, in quam descendit

proembryo seu suspeusor embryonis.

Fig. 3. corpusculum, auct. magn. ante foecundationem.

Fig. 4. Macrozamiae Fraseri corpuscula quatuor a, continemia massam

subcellularem exsiccatam (b), probabiliter sterilia, c fragmenta basium cor-

pusculorum disruptorum, d proembryo embryones steriles tuberculiformes {e)

undique exserens, e parte ima (bic resecta) embryonem normalem exserens

(e semine in tabula I, fig. 16 delineato), — auct. magnit.

Fig. 5. massa subcellularis e corpusculis (fig. 4 ad b) desumta et aqua

emollita, auct. magnit.

Fig. 6. paries corpusculorum valde auctus.

Fig. 7. sectio longitrorsa suspensoris seu axeos proembryonis ; valde

auct. magn.

Fig. 8. Macrozamiae Fraseri corpuscula, quorum apicibus adhaerent frag-

menta regularia, bases nroK-ihiljier cauaüum conductorum ooni nuclei exhi
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bentia; massa celiularis nunc in media cavitate, proembryones sive embryo-

nis suspensorem exserens. Auct. magn.

Fig. 9. Zamiae cuiusdam endospermium, apice nuclei cono depresso oper-

culatum,

Fig. 10. cui deprompto corpuscula retracta inferne adhaerent.

Fig. 11. Encephalarti incognili endospermium apice nuclei cono exsiccato

obtectum, radicula progerminante exserta (e semine tab. I, fig. 17 delineato).

Fig. 12. Macrozamiae Fraseri endospermium longiliudinaliter apertum

cum embryone, cuius radiculae exsertae apparatus proembryonis exsiccatus

adhaeret (e semine tab. I, fig. 15—16 delineato).

Fig. 13. endospermium Cycadis mediae, longitudinaliter apertum, cum
embryone et suspensoris parte.

NASCHRIFT.

Onder het afdrukken van dil opstel ontving ik van Dr.

Masters een blad van Gardeners C/ironicle, bevattende eene

mededeeling over Cycas revoluta var. inermis, die tot ophelde-

ring van het hierboven aangevoerde kan strekken:

//Is Cycas inermis, of Loureiro, a good species, or is it a

variety of C. revoluta? Opinion has fluctuated considerably as

to this point. M. miquel, the monographer of the family, con-

sidered the C. inermis to be a distinct species, but subsequently

reduced it to C. revoluta. Professor oudeiMans, of Amsterdam,

has recently re-examined fruiting specimens of the two, and

comes to the conclusion that they are both entitled to specific

rank. There is, says the Amsterdam Professor, considerable dif-

ference in the shape of the ovule (what the general observer

would call the berry in these plants). In C. revoluta this is

depressed at the summit //obcordate,
11

like the //eye
11

of au

Apple; while in C. inermis it is drawn out into a short point.

In addition to this there are anatomical differences and variations

in the mode of development, as well as differences in the shape

of the fruit-bearing leaf, that of C. inermis having broader,

thicker divisions, spreading horizontally, while in C. revoluta

the laciniae are longer, more slender, and with a greater up-

ward tendency, so that they form with the axis an acute instcad
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of nearly a right angle, as in C. inermis. We have had no

opportunity of examining the two plants in the young state,

and are therefore not in a position to offer any opinion as to

their state in the early stages of development, bnt some ripe

berries of C. revoluta, for which we have to thank Mr. barnes,

of Bicton, have a form more like that which Prof. oudemans

attributes to C. inermis, that is to say, the apex is very slightly

if at all depressed, and it terminates in a well-marked project-

ing point, which is even more distinct in the hard inner shell

than on the exterior, though the elevated ridge spoken of by

Bi. oudemans is well marked on the onter fleshy, as also on

the inner woody, integnment. Again, the imprints of the vas-

cular bundies in Mr. barnes' specimens are certainly more than

two on each side and placed irregularly, as also are those which

ramify in the spongy layer within the woody shell. In colour

our specimens correspond with M. oudemans' account (cinnabar

red, not orange yellow), while in size our berries slightly exceed

those measured by the Amsterdam Professor. The fruit-bearing

leaf (carpophyll) of the Bicton plant agrees perfectly with the

description and figure given of^C. revoluta. Prom this we are

led to the conclusion that so far as the ripe ovules are concer-

ned, neither the shape of the outer fleshy integument nor of

the bony one in the interior, nor the distribution of the vas-

cular bundies offer such good distinctive characters as is stated

by our esteemed colleague.

"

Dr. carruthers heeft onlangs in het Herbarium van Lou-

reiro (zoo meldt mij alpb. de candolle) het exemplaar van

Cycas dat waarschijnlijk de C. inermis vertegenwoordigt, onder-

zocht, brengt het tot de soorten met gedoomde bladstelen, en

vergelijkt het met C. macrocarpa. Hieruit volgt genoegzaam dat

de plant van den Hortus te Amsterdam die ik vroeger voor lou-

reiro's soort hield, daartoe niet behoort, en dat waarschijnlijk

de diagnose van loureiro, wiens beschrijvingen niet altoos even

naauwkeurig zijn, op eene dwaling berust.
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TWEEDE GEDEELTE.

Encephalarios Barteri.

Onder de bijzondere karakters der Flora van Afrika behoort

het optreden van een eigenaardig geslacht der Cycadeën, Ence-

phalartos, aan de niterste grenzen van de zoogenaamde Kaapsche

Flora. Daar waar deze eindigt, de talrijke Ericaceën en de Pro-

teaceën verdwijnen, bijv. in de streken van Uitenhage, verschij-

nen de soorten van dit geslacht, talrijk reeds in het land der

Amatymben en Tambooko-stammen, vooral op de lagere bergen,

van 2000 voet hoogte, die aldaar als de voorbergen van de

10,000 voet hooge met sneeuw bedekte bergruggen voorkomen.

Die gewesten liggen reeds 1800 engelsche mijlen van de

Kaapstad verwijderd. Men vindt de Encephalarti daar in van

elkander dikwijls verwijderde groepen, in verstrooide kolo-

nies, tusschen lagere struiken. Of zij zich tot op de Mas-

carhenische eilanden verspreiden, heb ik niet kunnen bepalen,

en het is nog zeer twijfelachtig of de //E. mauritianus
,,

van

onze tuinen van het eiland Mauritius afkomstig is.

Hoezeer men dit geslacht tot nu toe niet boven 20° Z. Br.

had aangetroffen, heb ik altoos vermoed, dat die standplaatsen

slechts de uiterste zuidelijke grens zijn van eene ruimere ver-

spreiding in het binnenland van Afrika [Monogr. Cycad. p. 40).

Dat vermoeden wordt thans in sterkere mate dan ik verwachtte

bevestigd.

Voor eenige jaren ontving ik van den Heer van houtte tot

onderzoek bladen van eenen nieuwen Éncephalartos, die, naar

ik vermoed, uit de gewone streek, vanwaar deze gewassen wor-

den ingevoerd, afkomstig was; met het oog op den eigenaardi-

gen vorm der bladen, gaf ik daaraan, voor eene toekomstige

rivisie van dit geslacht, den naam van E. heteropterus.

In 1866 schonk de Heer j. yates, wiens verzameling van

Cycadeën te Lauderdale (Highgate, London) eene europesche

vermaardheid heeft, aan onzen tuin eenen levenden stam van Én-

cephalartos //Barteri" die nog geene bladen bezat, en niette-

genstaande mijn vurig verlangen tot nu toe niet gemaakt heeft;
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De naam der soort deed mij vermoeden dat zij dezelfde was

waarvan ik bij gerucht gehoord had, namelijk een Encepha-

lartos op de tweede engelsche Niger-Expeditie (onder de leiding

van Dr. baikie) noordelijk van den Equator ontdekt.

Dezer dagen zond mijn vriend, j. d. hooker, mij bladen

van alle in den Botanischen tuin te Kew aanwezige Cyca-

deën tot nadere bestemming en tevens een gedroogd blad en

mannelijke en vrouwelijke coni van eenen onbestemden En-

cephalartos, door wijlen Mr. Barter noordelijk van den Equator

in Afrika ontdekt. Ik mogt nu niet twijfelen dat deze tot

dezelfde soort behoorden als de stam dien ik aan de goedheid

van den Heer J. yates verschuldigd ben.

Was op die wijs de verspreiding van dit geslacht ten noor-

den van de linie bewezen, niet minder trof mij de overtui-

ging dat deze Encephalartos Barteri, dezelfde soort is die ik

onder onuitgegeven soorten als E. heteropterus van de Zuidpunt

van Afrika bezat; dat daaromtrent geen twijfel kon bestaan,

bewees ten overvloede een blad van een levend exemplaar

van Natal ingevoerd, mij uit den tuin van Kew als onbestemde

soort gezonden, en dat ontwijfelbaar ook tot deze soort be-

hoort.

Encephalartos Barteri Carruth. *).

Truncus ellipsoideus ; folia petiolata circumscriptione lanceolata,

praesertim iuniora versus basin cum petiolo griseo-hirsuta ; fo-

liola utrinque praeter inferiora abortiva circiter 45 patentia e

basi constricta subarticulata (non decurrenti-adnata) lineari-lanceo-

lata spinuloso-acuta, marginibus subparallelis distanter pauciser-

ratis, serraturis in margine superiore saepe 4, in inferiore 4— 6,

vel utrinque paucioribus patule erectis subspinulosis, subcoriacea,

in sicco haud crasso-pergamacea, nervis 20— 24 simplicibus

paucis bindis, foliola inferiora abortiva reilexa tripartita ima ad

spinas reducta; conus masc. longe pedunculatus cylindricus; an-

drophyllis spiraliter dispositis, parte locellifera cuneata trigona,

*) Nader vernam ik van hooker dat de Heer carruthers, van het Britsch

Museum, dezen naam gegeven had en eene afheelding in hookek's Icones Plan-

torum zal publiceeren.
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faciebus 2 inferioribus totis locelliferis, parte sterili brevi rectan-

gulo-denexa extus peltiformi-rhombea vel triangulari, angulo imo

deflexo apice truncato; conus femineus oblongo-ellipsoideus bre-

viter? pedunculatus ; carpophyllis haud numerosis stipitato-pelta-

tis, peltae magnae lato-rhombeae angulis lateralibus deflexis.

Sequitur quod de hac stirpe in itinere annotavit b. barter:

//Cycadeous. Fronds average 5 feet high. <ƒ cones 1 to 1{

feet *), ? 9 inc. to 1 foot including peduncle. Caudex short,

barely rising above the soil; maximum size 1 foot high, 9 incs

in diam. Cones dark olive. Seeds crimson colour ripe. Seen

only in a hot rocky valley 3 miles south of Zeba, on the

Yomba side — about 300 feet above the river, 800 sea level.

Lat. 9° 6' north."

Exemplarium descriptiones

:

1. Exemplaria a b. barter collecta: Truncus semipedalis ellip-

soideus squamatus, innovationibus villoso-hirsutus?, noster glaber.

Foïia basi sordide ochrascenti-griseo-villosa, sensim glabrescentia,

petiolata, ambitu lanceolata; fo/'iola injima depauperata (satis

subito nee leni transitu in normalia continuata, ita ut folii la-

mina normalibus foliolis munita a petiolo apice abortivorum ru-

dimentis instructo quasi sit discriminata), parva tripartita lobis

lanceolatis spinoso-acutatis, ima ad spinas trifidas denique indi-

visas 1— 2 lin. longas redacta
;
foliola reliqua in sicco charta-

ceo-pergamacea lucidula nervis usque 20 simplicibus et bi-

fidis notata, medii folii 5^ poll. longa, \ poll. lata, serraturis

in margine superiorc 3— 4, in inferiore 4— 5, serratura suprema

utrinque apici paullo minus approximata quam in sequentibus

capensibus, qua in re autem non nisi exiguum discrimen est.

Conus mascnlus peclnnculo glabro, calamum scriptorium in sicco

fere crasso, hic illic cicatricibus (an squamarum deciduarum?)

notato, 5! poll. longo suffultus, cylindricus, £- pede paullo lon-

gior, II poll. diam,, in sicco atrofuscus, glabriusculus, pube te-

nerrima parca sub lente in androphyllorum facie externa instruc-

*) Probabiliter adiecto petiolo.
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tus. Androphylla spiraliter disposita (in dimidio gyro circiter

5), ima et suprema subdiffbrmia, reliqua horizontaliter patentia,

satis arcte contigua, cuneata, 5 lin. longa, sub apice sterili

4-fere 5 lata; pars locellifera trigona, (sed diametro tangentiali

maiore), cuneata, faciebus 2 inferioribus sub angulo obtuso coëun-

tibus totis locelliferis, areis scil. omnino in unam confluenti-

bus, facie superiore plana ~ poll. circiter longa et apice lata,

linea mediana elevatiore percursa, superne in androphylli apicem

sterilem rectangulo-deflexum transëunte, qui crassus extus con-

spectus peltam referens planani rhombeam vel angulo superiore

rhombi deficiënte subtriangularem, apice deflexo quasi cicatrisato-

truncato, angulis exterioribus peltae in corporis locelliferi mar-

gines laterales acutos transëuntibus. Locelli pollwiferi, qui fere

usque ad basin corporis obvii, ternatim et quaternatim coniuncti,

ochraceo-fusci, pilis interiectis vix ullis manifestis. Coni femi-

nei delinealio prostat; totus absque peduncuh 4J poll. longus,

ellipsoideus, carpophyllis in gyris magis obliquis, paucioribus

quam androphylla; carpophylla exsiccata quae prostant ovulis nee

seminibus instructa, uti reliquarum specierum pedicellato-peltata,

pedicello tetraquetro-compresso, pelta transverse lato-rhombea 10

lin. lata, angulo inferiore deflexo extremo quasi truncato, late-

ralibus arcuato-deflexis extus convexis, subtus concavis ovula ob-

velantibus, superiore brevi parum producto.

2. Exemplaria a van houtte missa: — folii pars inferior, pe-

tiolo 5 poll. longo (usque ad prima foliola abortiva) suflulta,

lana hic illic superstite; foliola abortiva exacte ut in superiore

specimine, 5— 7 utrinque, ima ad spinam reducta, reliqua re-

flexa sensim paullo maiora trilobata, lobis divaricatis pungentibus

;

foliola normalta uti in superiore sed serratura utriusque margi-

nis suprema apici paullo magis approximata ; infima 2 foliola

ut et in superiore reliquis breviora utrinque serraturis 2 gros-

sis instructa, transitum ad abortiva parum conspicuum sistunt.

Folium completum sine petiolo ultra 2.^-pedale, circumscriptione

lanceolatum, inferne per 7 pollicum spatium foliolis istis abor-

tivis difformibus instructum; rachis inferne digiti minoris cras-

sitie
;

foliola normalia media fere \ poll. distantia, sursum

confertiora, exsiccatione exarticulanda, basi scil. constricta levi-

ter tumidula fere subarticulatim inserta (uti in E. cgcadifolio)
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eicatricem anguste ellipticam rachi parallelam relinquentia, pa-

tentia, utrinque circiter 45, lineari-lanceolata, marginibus prae-

ter basin et apicem parallelis, serraturis uti supra descripsi,

patiüe erectis haud valde spinosis, nervis tenuioribus (in vivo

forsan obsoletis) usqne 24, sed saepe 20, simplicibus et bitidis

praesertim snbtns distinctis; foliola vulgo recta, raro levissime

falcata, 5J—5 f poll. longa, circiter 1^ lata.

3. Foliurn speciminis vivi e Natal Promonlorii B. Spei in

Hortum Kewensem introducti nullo essentiali charactere a su-

perioribus differt, nisi quod incrementum longitudinale sub cul-

tura paullisper impeditum videatur, circumscriptione potius oblon-

gum quam lanceolatum, petiolo griseo-hirsuto (villo deciduo)

abbreviato antice bisulcato suftultum, foliolis i/nferiorilus diffor-

mibtts omnino uti superiorum folia instructmn, a lin. 1 usque [-

poll. longis
;
foliola normal?'a utrinque 33 horizontaliter in eodem

plano patentia, basi leviter constricta sulco utrinque secus ra-

cheos (quae dorso convexe prominens) faciem anticam leviter ex-

sertam obtusam decurrenti affixa, lineari-lanceolata praeter suprema

minora magnitudine vix diversa lineari-lanceolata spinuloso-acuta,

serraturis distantibus 4 et 6, superioribus paullo grossioribus ab

apice non multum remotis, subcoriacea sed non rigida, supra

saturate viridia, subtus gramineo-viridia et nervis saturatius

viridibus tenuibus non prominentibus 11— 17 simplicibus et

bifidis striulata, 41 poll. longa, 4- lata. — Totum folium stir-

pis probabiliter iunioris (unde nervulorum etiam numerus paullo

minor) 14- ped. longum, | latum, petiolo cum parte quae foliola

abortiva heic confertius disposita gerit, 3 poll. occupante. Rachis

dorso foliolis concolor.

Inseratur haec species prope E. Altensteinii, a quo autem om-

nino distincta.

VEESL. EN MEDEL). AFD. NATLLRU. 2de REEKS. DEEL UI.
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DËRDË GEDEELTE.

Cycadeën van extratropisch Nieuw- Holland.

I. MACROZAMIA MIQ.

(Monogr. Cycad. p. 35. Prodr. Syst. Cycad. p. 8 et 18.)

Diftert ab Encephalarto characteribus certissimis, videlicet fo-

iorum rachi sub vernatione aliquando etiam sub frondescential

leviter torta, foliolis, una specie excepta, basi callosis, maxime

autem carpophyllorum et androphyllorum lamina sterili magis

minusve complanata (in aliquibus subsinuata Cycadis laminam ser-

ratam in mentem revocante) erecta nee denexa nee truncata vel

peltiformi uti in genere illo Kapensi. Androphylla omnino uti

in Cycade, carpophylla inter Cycadis et Encephalarti intermedia. —
Semina probabiliter etiam diversa sed in plerisque Encephalartis

haud satis explorata.

Sectio I. Genuinae. Foliola vernatione circa rachin leviter tortam

stricto-imbricata, basi constricta callosa passim calloso-subauriculata. Car-

pophylla et androphylla acumine pungenti terminata.

1. M. Frasen miq. Motiogr. p. 37 tab. IY et Y (a. 1842).

Truncus demum cylindricus elatior; folia elongata robusta, folio-

lis utrinque ad 70 densis lineari-lanceolatis spinoso-acutis cras-

sis rigidis subtus usque 15-nerviis, basi callosa tumidula al-

bidis ; conus masc. pedunculo crasso sufMtus elongato-cylindricus

usque pedalis demum glaber, androphyllis in acumen longum

lanceolatum pungens excurrentibus ; fem. pedunculatus ellipsoï-

deo-cylindricus magnus ; carpophyllorum corpus peltato-compressum

basi cordatum, apice in acumen complanatum subdenticulatum vel

integerrimum excurrens; semina oblongo-ellipsoidea utrinque ob-

tusa usque bipollicaria.

Syn: Zamia spiralis r. brotvn. Prodr. p. 348 partim. bauer, Illustr.

ined. tab. 387-391.

Macrozamia Preissii lehm. Pugill. VIII, p. 31 (a. J844). r. müell.

Fragm. Phyt. Austr. I. p. 41, 243, IL p. 179, III. p. 167

Encephalartos Preissii ferd. müell. Journ. Pharm. Soc. Victoria. II. ƒ.90.

Miq. Versi. en Meded. Akad. v. Wet. XV. p. 3G8.

Cycas Riedleyi fisch. in Berb. Paris, gaudich. ad freyc. p. 432.



Trmnems teste r. brown nou raio 10-pedalis; iuniorum semper vidi ovoi-

deum. Petioli adultoruin digito crassiores, ad 2 pedes longi, magis mi-

nusve mox semic\T lindrici ima basi snbcanaliculati, marginibos acutis, mox

antice vix plani sed angulati ; rachis antice plana vel proininens ; lamina

usque 5-peda!is vulgo plana, ambitu lanceolata ; foliola iiiter omnes species

crasso-rigentia, pungentia, infima saepe perspicue abbreviata imaque inter-

dum plane rudimentaria, media longissima 8 i;2—11 poll. longa, 3i'
2 lin. lata,

nervis circiter 11 striulata. De reliquis characteribus conf. hbros laudatos

et heinz el Dissert. de Maeroznmia Preissii in Act. Leopold. XXJ parte 1;

nee non icones meas in Linnaea XIX tab. II, Jig. 1— 2 et tal. III.— Tabulae

Bauerianae in Monogr. Cycad. a me propositae hanc nee M.. spiralcm exhibent.

Conus masc. teste müeller semper crassior quam 31. spiralis. Masc. coni

non raro in hac et M. spirali geminati, imo plures ; an reverü. tune ter-

Crescit in Xova Hollandia occicl. austral., in regione fluminis

Cygnorum, ad sinum niaris Geographorum, Regis Georgii, ad

Esperanee-Bay, prope Freemantle, unde exemplaria completiora

primum a preiss advecta: ab extrenia parte australi usque ad

29° Lat. anstr. in vicinia Ü. Irwing, teste oldfield (nisi M.

Oldfieldii intellecta): sinum Stokes-inlet versus: maxwell.

2. M. Miquelii f. muell. Fragm. Thyt. Anstr. lil p. 38 sul

EncepL Truncus humilis: petioli basi lanati, cum rachi sur-

sum spiraliter torta semitereti-compressi ; lamina elongata ; foliola

ntrinque 50—80 elongato-angusto-lanceata, a basi inde regu-

lariter angnstata acnta spinuloso-pungentia plana lucida coriaceo-

chartacea, subtus nervulis 10 striulata, basi ima constricta ad

axillam antice subgloboso-callosa ; conus masculus cylindricus

glaber, androphyllis inlimis submuticis, mediis breviter enspida-

tis, supremorum aciunine quam lamina breviore.

Syn. 3Iacrozarniae spiralis forma tropica fekd. müell. in Herb. et miq.

Versl. et Meded. XX. p. 368, sub E'ncephalarto. Conf. Observat. sub sequente.

Foliia a cl. mueller missis tam a supenore quam a sequente diversa,

foliola enim numerosiora et lougiora, nee non forma et compage diversa;

latitudo eorum maxima paullo supra basin pertingit, unde pedetentim

modice angustantur. Conos autem haud vidi et ipse auctor non nisi mas-

culum conum observavit. Folia suppetentia tripedalia ; foliola utrinque cir-

citer 50, \2—14 poll. longa, versus basin 3 lin. lata. suprema breviora et

angustiora, omnia basi leviter constricta parumper torta ita ut uti in se-

quente et in 31. 3Iacleayi pagina superior sursum spectet. Rachis sublri-

gona. — In exemplaribus a f. üueller descriptis probabiliter provectio-

ribus foliola utrinque usque 50. media V>\a— lk pedem longa, 5— S lin. lata,

4*
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iuüma ad dentcs spiniformes redacta, superiora passim apice uno altcrove

dente instructa. Coni masc. 8—10 poll. longi, 1—

1

3
/4 crassi.

Crescit ad ostium H. Richmond-River : c. moore ; ad Moreton-

Bay: hill; ad fl. Fitzroy River sub circulo capricornu: a. thozet.

Observ. An ad liane vel ad sequentem speciem pertineat forma singu-

laris foliolis plerisque bifidis vel bipartilis, a carolo moore in montibus

Wambungh ad fluvium Castlereagh observata, pedunculo fem. ferruginco-

tomentoso (f. muellek Fragm. V, p. 172)?

3. M. spiralis miq. Monogr. p. 36, e.vcl. tabb. Baveriun'is.

Truncus humilis; foliola utrinque usque 30 (teste f. muellek),

linearia subspinuloso-acuta, basi constricta ima callosa et albido-

pallida, patentia, non rigida, naccidula, nervis subtus 8— 10;

conus masc. modice pedunculatus oblongo-cylindricus glaber, nn-

drophyllorum parte sterili inferiormn abbreviata triangulari, su-

periorum longiore, supremorum in processuni longum lineareni

rigidum excurrente; carpophylli pelta transverse semilunaris in

processum anguste lanceolatum hemidiametro peltae aequilonguni

vel paullo longiorem integerrimuni terminata.

Syn. Zamia spiralis salise. Prodr. p. 401. r browk Prodr.p. 348 partim.

Macrozamia spiralis miq,., ferd. muell. Fragm. I. p. 41, II. p. 179.

Encephalartos spiralis lehm. Pugill. VIL p. 13. miq. Versl. en Meded.

Akad. Wet. XV. p. 368 excl. Zamid tridentatd.

Haec species in hortis obvia et cum M. Fraseri saepe confusa, ab huius

speciminibus iunioribns discernenda foliolis magis linearibus, mollioribus, pa-

tentibus; adulto statu ambae valde diversae. An haec revera sit eadem

quam salisbürius primum descripsit, absque specimine auth. pro certo

haud uliro statui potest quum in Nova Hollandia orientali, eius patria, re-

cenliori tempore aliae affines species sint detectae. Ipsc tantum exem-

plaria culta vidi
3

quamobrem de huius et praecedenlis speciei discrimine

dubia quaedam superesse haud negandum. Vidi autem exemplaria culta

aetate salis provecta, quae M. spiralem nostram turn a M. Fraseri tum a

praecedente omnino diversam esse satis demonstrare videntur. Truncus hu-

milis, folia breviora minora, petiolis mulio tenuioribus, foliolis paucioribus

vix plus quam 30 utrinque, anguslioribus. — In specimine horti Ke-

wensis petiolus compresso-teretiusculus; lamina li/2-pedalis, rachi tere-

tiuscula a iateribus leviter compressa; foliola utrinque 18—27 e basi cal-

ioso-constricta, albido-palllda, linearia, utrinque lucida viridula, nervis 8

—

10 praesertim subtus dislinctis, in aliis exemplaribus provectis foliola utrin-

que 32, 7—8 poll. longa, 2 lin. lata, nervis 6 ; omnia basi leviter torta

ut in M. Macleayi. Conum masc. in caldariis suis educatum benevole misit

cl. j. yates, qui cum f. muelleri desciiptione {Fragment. I. p. 41) saus

congruit : conus cyliudricus pedunculatus 4 poll. longlis, glaber, andtophyl-
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lis iuferioribus in parten» sterilem rhombeam apicc brevissimc cuspidula-

tam productis, in media et superiore coni parte vero ia cuspidem linearcm

poliicarem erecto-appressam excurrenlibus; hiiic M. Fraseri nee non M.

Oldjieldii siraiüa simt androphylla, sed minora et acuminibus magis abrupte

ortis angusl ioribus linearibus nee e basi lata sensim lanceolatis differunt,

Crescit in Nova Hollandia orientali, v. c. prope Portum Iack-

son ex r. brown; ad Yervis Bay teste f. mueller, //locis ste-

rilibus Novae Austro-Cambriae a sinu Moreton Bay portum Iack-

son tenus.'
1

4. M Macdonelü f. muell. Fr'agm, II p, 170. V p. 49.

Miq. in Yersï. en Meded. I. c. p. 376, sub Eneevkalarto. Spe-

cies incerta.

Haec species in N. Hollandia centrali ad flumen Neales a celebri i. m.

stuaut detecta, cuius iniserrima tantum frustula vicli, nimis dubia, M. Mi-

quelü perquam similis videtur; discrimen ex stomatibus iu pagina foliolo-

rum superiore obviis derivatum incertum quum haec sromata demissiora in

siccis aegre discernantur. Foliola basi callosa, 2— 8 poll. longa, 2 lin. iata.

5. M. Oldfieldii miq. Versl en Mededeel AJcad. Wet. XV,

p. 370. Folia circumscriptione lanceolata rigïda; rachis semite-

reti-trigona dorso crasso-convexa antice inter sulcos laterales

obtuso-producta ; foliolis densis patentibus basi lata aequali vix

incrassata insertis, extremis et imis brevioribus, linearibus spi-

noso-acutis, basin versus vix angustatis, crassis subtus obsolete

3 — 4-nerviis et obtecto-stomatiferis ; conus masc. pedunculo fere

duplo brevior, ellipsoideo-oblongus ; androphyllorum corpus pa-

tens cuneiforme, pars sterilis sub angulo recto abrupte arrecta

appressa, infimorum brevis mutica lato-triangularis, superiorum

longior, et denique a basi lata in acumen spinoso-rigidum lan-

ceolatum excurrens.

Eoliorum basi non unilateraliter incrassata nee torta a superioribus spe-

ciebus statim discernenda, foliolis crassis a M. spirali, cono multo minore

et longe pedunculato a M. Fraseri distincta; certa species, sed ex exem-

plaribus imperfectis tantum cognita. Foliola 41/2—5 poll. longa, 13/4—2

lin. lata. Pedunculus coni maris 8V2, ipse conus fere 4V2 ., 11. longus, non-

dum perfecte maturus; androphylla media 12-fere 15 lin. longa, quorum

pars locellifera 6, sterilis circiter 8 lin. habet.

In regione fluminis Cygnorum detexit oldfield.

6. M. Macfeayi miq. n, sp. Truncus (iunior) ovoideus; folia
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distincte petiolata, petiolo trigono-cylindrico basi villoso; foliok

antrorsum erecta facie superiore ob levem bascos antice incras-

satae et puniceo-coloratae torsionem sursum spectantia, immerosa,

lanceolato-linearia spinoso-acuta versus basin et apicem parum

angustata, coriacea, rigida, subtus pallidiora 6—8-nervia, lati-

tudine maxima in medio obvia; genitalia incognita.

Exemplaria sterilia quae vidi iuvenilibus M. Frasen non absimilia, aliis

notis ad M. spiralem et M. Hiquelii spectant, ab his antem trunci et pe-

tiorum baseos villoso indumento, ab omnibus foiiolis basi rubro-pictis et

antrorsum erectis (unde lamina antice canaliculata) facile discernitur. In

hortis non nisi iunior exstat, adulta quantum e semine quod habeo conclu-

dere licet, probabiliter staturam M. Fraseri aemulans. Specimen vivum horti

Rheno-Traiectini : truncus ovoideus squamosus, squamarum vestigiis et lanu-

gine propria parce griseo-villosus \ pedem altus; foliis duobus. Petioli se-

mipedales virides nitidi basi antice et postice compressi, caeterum trigono-

cylindrici; lamina folii 1$—2 pedes longa, ob pinnas antrorsum directas

non plana; foliola utrinque 48, ima breviora sed reliquis aequilata, summa
breviora et angustiora, reliqua omina cönformia, supra saturate viridia hic

illic verrucellosa, nitidula, subtus pallidiora et nervis 6—8 vulgo 7 striu-

lato-subdepressis notata interque eos stomatifera, apice pungenti-spinoso-

acuta, a medio versus basin et apicem regulariter angustata, ima. basi prae-

sertim antice et in axilla glanduloso-subcallosa et. rubro-puniceo-colorata

(unde clegans folii facies), mediae frondis 5i— 6 poli. longa, 2—2é lin. in

medio lata; rachis' sursum valde angustata, tota utrinque sulco longitu-

dinali exarata. Su premis foliolis macula rubra deest. — Folia novella tota

lanuginosa, adulta praeter basin giaberrima.

In foliis a van uoütte nomine Catakidozamiae Mac Leayi missis, alio-

ramque hortorum nomine Cat. Mackenzii vel Mackeani (ex errore probabi-

liter), e seminibus ad Moretou-Bay lectis educatis petioli novempollicares

deorsum semitereti-compressi, laminae lê-pedales, foliola utrinque 28, media

7è poll. longa, 1^-fere 2 lin. lata, suprema basi leviter decurrentia. Semen, cuius

tantum pars lignea adest, lf poll. longum, inaequilateraliter obtuso-4-sub-

5-gonum, faciebus 2 multo latioribus, ellipsoideum, utrinque obtusum, iis

M. Fraseri non absimile.

Nascitur in Nova Hollandia orientali, , in regione fl. Moreton,

nbi probabiliter detexit 3iAC leay.

Öectio II. Parazamia miq. Versl. en Med. I. c. Foliola basi vix cal-

losa subarticulatim inserta. Androphylla ima basi subpedicelliformi-con-

stricta; horum et carpophyllorum appendix brevis.

7. M. Pauli-Guilielmi hill et F. müell. Fragm. Pfyi.

Austr. I. p. 86, 243, II. p. 179. Truncus cinereo-lanatus

;

folia subspiraliter torta, petiolo rachique antice et postice semi-
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cylindrico-compressis, illo versus basm lanato; lamina ambitu

lanceolata, foliolis densis racheos marginibus insertis utrinque

80—120 erecto-patulis angustissime linearibus spinuloso-acutis

integerrimis (pi. novellae apice paucidentulis), coriaceis, subtus

subinvoluto-concavo-canaliculatis, basi subcylindricis constrictis

et calloso-pallidis ad axillam vix callosis, sulcato-5—3-nerviis;

coni glabri ; androphylla corpore locellifero ima basi subabrupte

constricto caeterum cuneato, appendice sterili in apiculum brevem

spinoso-acutum erecto-reflexum excurrente; carpophyllorum pelta

transverse dilatata, vertice rhombeo e crista transversa in bre-

vem processuluni reflexo-erectum spinosum terminato.

Syn. : Encephalartos Pauli Guilielmi ferp. müeller in Transaciions

Pharmac. Society Victoria. II. p. 91. miq. Versi. en Mededeel. XV. p. 374:.

Encephalartos vel Zamia Mackenii hortor. quorundam (an ex regione flu-

minis Mackenzie?).

Encephalartos lanuginosus hort. quorund.

Macrozamia tenuifolia hort. Kewensis, exemplaria sub cultura habitu valde

mutata.

Species perdistincta, petiolis dilatato-compressis foliolisque racheos dila-

tatae angulis distantibus insertis, perangustis subtusque nunc canaliculatis

uunc involutis sulcato-nervosis valde distincta. Exemplaria foliorum eximia

miserunt haage et schmidt Erfurtenses quae maiora adhuc quam quae a

F. müellero accepi. — Trunci iuniores fere hypogaei, adultiores epigaei

deuse lanat.i spithamei. Folia 2—3-pedalia, iuniora pilosa
; foliola basi con-

stricta et heterochroa sed vix nisi hic illiq ad axillam calloso-tumentia sub-

articulatim inserta, in vetustioribus exsiccatis exarticulanda, teste f. müel-

ler 80 utrinque, in iis ab haage et schmidt missis utrinque 120, aliquando

latiora et bifida, e 2 connatis orta. Androphyllis basi pedicelli brevissimi

instar constrictis hinc ad formaoi pedicellato-peltatam quodammodo tenden-

tibus a congeneribus differt. Conus femineus pedunculo 4-pollicari praeter

basin attenuatam dense lanato suffultus, seraipedalis. Caeterum conf. fusio-

rem descriptionem quam dedi in Versl. en Meded. XV. p. 374 seqq.

Huius speciei forma culture mutata est Macrozamia tenuifolia Hort. Ke-

wensis, anno 1864 a hill in Queensland lecta: petiolus cum rachi torta

eodem modo compressus; lamina folii stirpis probabiliter iunioris lV2 _Pe*

dalis utrinque foliolis circiter 30 instructa, quae racheos torsione quodam-

modo imbricata, e basi albido-pallida (compagisque fere callosae) inter in-

sertionem et rachin passim in callum exilem tumente angustissime linea-

ria spinuloso acuta; marginibus valde revoiutis subtus conniveuti-canalicu-

lata adspectu hinc filiformi-teretia, saturate viridia, 7—8 poll. longa; per-

raro unum aiterumve bifidum est. — Exemplar cultum magis normale fo-

liolis non adeo angustis misit cl. j. yates.

Teste f. mueller species rarior, primum detecta in vicinitate
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montiuin Glasshouse, praesertim indigena in Nova Hollandia onen-

taii versus austmm; in regione Sinus Moreton: w. hill, ad

Maitland et in Nova Anglia ad alt. 1000 ped. : müeller; in

clivis arenosis rupestribus Expedition-range, ad alt. 1200

—

1500 ped.: a. c. gregory; in vicinitate numinum Mackenzie

et Maranoo: corham; in Nova, Austro-Cambria : moore.

Sectio 111. Lepidozamia. Rachis vix torta; foliola lata basi ecallosa de-

currenti-inserta. Androphyllorum et carpophyllorum processus sterilis latus

non elongatus coriaceus, nee spinescens. — Propter truncum iuniorem squa-

mosum ab kegelio generis titulo ita dicta; nomen vix aptum si adaltas

arbores conspiciamus.

8. Macrozamia Peroffkyana MIQ. Truncus elatus cylindricus

;

folia maxima petiolo longo subtetragono basi fulvo-tomentello

sufiulta, foliolis numerosis usque 120 utrinque patulis densis

basi lata deorsum decurrente baud callosa ex utroque latere

approximate insertis, lineari-lanceolatis subtus 12—15-nerviis et

inter nervos stomatiferis ; conorum organa processubus sericeo-

velutinis terminata; conus masc. elongatus usque 3i-pedalis

cylindricus vel oblongus ; androphyllorum corpus locelliferum cunei-

formi-compressum, corpus sterile subsecuriformi-rhombeum trans-

verse incrassatum ex margine superiore apiculum coriaceum pa-

tentem vel sursum reflexum exserens; conus femineus ovoideus

brevior ; carpophylla pedicellato-peltata, pelta cordato-reniformi com-

pressa in brevem cuspidem latam integram vel hic illic fissam

coriaceam recurvam excurrente.

Syu. Macrozamia gigas et dein M, eriolepis ad. ïmoNGNiART mss. et in

hortis (nullibi descripta videtur).

Lepidozamia Peroffkyana regel in Bulletin Ac. Mosk. 1857. Separat. impr.

p. 20—23, cum icone xylogr. pi. iunioris. miq. Prodr.Syst. Cycad.p. 10 et 22.

Lepidozamia minor miq. mss. et in hortis (iuvenilis).

Macrozamia Denisonii moore et f. muell. Fragm. Phi/t, Austr. I. p.

41 et 243 (a. 1858—1859). V. p. 209,

Bncephalartos Denisonii f. muelleri Transact. Pharm. Soc. Vict II, p.

90 (1859). miq. Versl. en Med. Acad. Wet. XV, p. 37.

Macrozamia Macleayi hort. q?wrundam, etiam Catakidozamia Macleayi, nee

5! on M. Mackensii (omnia ex errore).

Spectatissima inter congeneres, adulta trunco usque 18—20 pedes alto, fo-

liis 7— 12-pedalibus saturate viridibus lucidis ; foliola 6—8 poll. longa,

i.i circiter lata. Conus fem. sesquipedalis, masc. 3^2 pedes longus. Cae-

lorinn of. descriptioues laudalas. In exemplaribus iunioribus hortorum pc-

iioli niagis scmicylindrici, rachis fere cylindrica, sed auticc in omnibus
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utriuquc sulco foliolifero instructa, qui sibi arcte contigui non nisi costula

perangusta separati. — An ad hanc speciem referenda Macrozamiae exem-

plaria vigintipedalia ad Great Australian Bright visa? (Fersl. en Med. Kon.

Alcad. Wet. XV. p. 370 in adnot.).

In Nova Hollandia orientali australiore haud rara videtur; in

regione ad Moreton Bay primum detexit j. verreaux et plantae

e seminibus ab eo missis Parisiis educatae in hortos europaeos

transiverunt, nominibus a cl. brongniart datis supra indicatis.

Carpophylla a bro.xgniartio cum cl. yates communicata (qni mihi

aliquot benevole cessit), de synonymia nullum dubium relinquunt.

In sylvis prope Durando ad Moreton Bay: w. hill, in re-

gione fl. Manning: stephenso^; ad Eockingham Bay: f. müel-

ler; in distr. fl. Burnett: c. moore; in tractn montium Ex-

pedition-range usque ad plagam altam Buckland Tableland, in

iugis nemorosis basalticis ad 1000—2000 ped. alt. : a. c. gre-

gory. — In hort. Kewensem e Queensland introducta.

II. BOWENIA HOOK. fil.

Androphyllorum corpus locelliferum cuneatum brevissime sti-

pitatum, processus sterilis tmncatns et mnticus. Carpophylla

stipitato-peltata, pelta, deltoideo-rhombea mntica, subtus biovalata.

Embryonis cotyledones brevissimae basi connatae.

Genus valde singulare, maxime distinctum, foliis bipinnatis

in ordine plane heteromorphum, androphyllorum et carpophyllo-

rum vertice mutico in appendicem haud producto a Macrozamid

diversum, hac ratione Encephalarto et Zamiis veris magis quam

Macrozamiae affine.

1. Bowenia spectahilis hook. fil. Bot. Magaz. tab. 5398. f.

iMUELL. Fragm. P/iyt. Austr. Y. p. 171, ubi descriptiones fu-

siores.

Crescit in Nova Hollandia boreali orientem versus; prope

Endeavour-River : a. cunningham
;
prope Eockingham Bay: w.

HILL et DALLACHY.
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INGEDIEND IN DE

GEWONE VEEGADEEING VAN 24 APEIL 1868

De Commissie aan welke in de vorige Vergadering werd op-

gedragen, om bij de Eegering de noodige middelen voor eene

expeditie ter waarneming der zoneclips van 18 Augustus a. s.

aan te vragen, haast zich verslag van hare bemoeijingen en van

haar wedervaren te doen.

Daar de geringe tijdsruimte tot spoed drong, heeft de Com-

missie begrepen geen oogenblik te moeten laten verloren gaan.

Zij heeft zich nog den eigen avond na hare benoeming gewend

tot den heer huggins, Secretaris van de Eoyal Astronomical

Society, met de vragen : 1°. of de heeren huggins en warren

de la rue geneigd zouden zijn ons te helpen in het geval, dat

ons de gelden voor eene expeditie wierden toegestaan; 2°. of

het nog mogelijk zijn zou de noodige instrumenten bij tijds in

Engeland vervaardigd te krijgen.

Eeeds Maandag daaraanvolgenden was de eerste vraag onbe-

paald bevestigend beantwoord, en hadden wij de telegrammen

ontvangen, die de tijdige voltooijing van spectraal- en polarisatie-

apparaten verzekerden, en die het waarschijnlijk maakten, dat

wij ook nog een photographisch apparaat bij tijds zouden kunnen

verkrijgen. Het was de uiterste limiet van wat mogelijk was,

tliere was scarcely time enough, en wij moesten er niets van laten

te loor gaan.

Den volgenden dag, d. i. den 31 sten Maart, had de Commissie

toegang tot Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche

Zaken, Zij heeft den Minister zoo naauwkeurig mogelijk in-
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gelicht omtrent het belang der zaak en de eenlij mogelijke wijze

van haar te volvoeren. Zij heeft den Minister verzocht de zaak

te willen bevorderen bij den Minister van Koloniën, die door

politieke omstandigheden belet werd de Commissie te ontvangen,

en, zoo noodig, ook bij den Minister van Marine.

De Commissie heeft bij die gelegenheid eene schriftelijke

Memorie aan den Minister achtergelaten, eene Memorie die zij

er prijs op stelt U mede te deelen, opdat daaruit blijke dat de

Commissie van hare zijde al het mogelijke gedaan heeft, om

onzekerheid of misverstand te voorkomen. De Memorie luidde

als volgt

:

's GRAVENHAGE 31 Maart 1868.

"Wij hebben gemeend, terwijl wij voldeden aan de opdragt der Academie

van Wetenschappen, door persoonlijk aan Uwe Excellentie de noodige mid-

delen tot eene expeditie aan te vragen, tevens aan Uwe Excellentie eene

Memorie te moeten overhandigen, waarin de hoofdpunten der zaak worden

aangestipt.

De totale eclips van 18 Augustus aanstaanden zal door bijzondere omstan-

digheden, die zich slechts zeer zeldzaam voordoen, buitengewoon lang van

duur zijn. Zij zal daardoor beter tot waarneming geschikt zijn dan eenige

vroegere.

Achtereenvolgens heeft zij dan ook eerst in Engeland, daarna in Frankrijk,

expedities naar de Indische koloniën uitgelokt.

In de Fransche Academie is er zelfs op gewezen, dat waarschijnlijk door

Nederland toch ook wel eene expeditie naar zijne koloniën zou worden

gezonden.

Die loop van zaken heeft aan de leden der Academie r. van rees en büijs

ballot aanleiding gegeven tot een schrijven, gerigt aan den President, waarbij

zij er op aandringen dat de Academie die zaak zal ter harte nemen en, zoo

mogelijk, nog eene Hollandsche expeditie te voorschijn roepen.

Dit schrijven is door den President medegedeeld aan de leden der Academie

kaiser en hoek, met verzoek om rapport in de eerstvolgende vergadering.

De Heer kaiser erkende alleszins de wenschelijkheid, dat Nederland ditmaal

niet weder het eenige land zijn zou dat niets deed, als bij de eclips van 1860;

doch Z. E. meende, dat het nu reeds te laat was en dat geen expeditie meer

tot stand kon worden gebragt.

De Heer hoek was van tegenovergestelde meening. Zijn rapport bevatte

4 punten.

In de eerste plaats deed hij het belang uitkomen, dat de physische waar-

nemingen der totale eclipsen gekregen hebben, door nieuwe middelen van

onderzoek, die de laatste jaren hebben opgeleverd. Hij wees op eene reeks

van vragen van hoog wetenschappelijk belang, en die door de waarneming der

totale eclipsen, hetzij reeds nu, hetzij later beantwoord zullen worden.

In de tweede plaats deed hij uitkomen hoe de Engelschen twee expedities

naar hunne koloniën hadden uitgerust en hoezeer vooral de eene daarvan

uitgegaan van de Koyal Astronomical Society, voorzien it> van alle hulpmiddc-
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len tot physisch onderzoek. Evenzeer zenden de Franschen eene expeditie

naar Britsch-Indië, en hoogst waarschijnlijk eene tweede naar Cambodja.

In de dei'de plaats toonde hij aan, hoe wenschelijk het was dat wij ons aan

die waarnemingen aansloten, en naar onze koloniën eene expeditie zonden,

waarbij die van de Koyal Astronomical Society tot model was genomen. Hij

wees daartoe de Noordkust van Celebes aan, als die in de maand Augustus

de minste regendagen opleverde.

Ten slotte behandelde hij de vraag of dat nog kon worden volvoerd. Hij

meende dat het nog mogelijk was op de volgende wijze:

De expeditie moest bestaan uit twee deelen : een astronomisch gedeelte, dat

opgedragen werd aan het lid der Academie Dr. oudemans en aan zijne assis-

tenten ; een physisch gedeelte, waarvoor de waarnemers en instrumenten in

Europa moesten worden klaargemaakt. Dit laatste deel zou Marseille hebben

te verlaten den 19den Junij, om in Singapore aan te komen tegen het einde

van Julij. Wanneer het daar een stoomschip van de Nederlandsche marine

vond, dat het aan boord nam, zou het uiterlijk den 8sten Augustus op de

Noordkust van Celebes kunnen zijn aangekomen, en dan nog 10 dagen hebben

om zich te installeren en voor te bereiden. Het was alleen de vraag of men
zich in de 2 maanden 16 dagen, die nog overbleven, zou kunnen verschaffen

waarnemers en instrumenten, en de heer hoek meende dat het kon, als men
de hulp der Engelsche geleerden inriep, die de expeditie der Royal Astronomi-

cal Society hebben voorbereid en onderligt.

De Academie heeft de grondslagen van dat plan eenstemmig aangenomen,

en eene Commissie benoemd, om aan Uwe Excellentie de noodige sommen

aan te vragen. Die sommen zijn aanzienlijk. Eene voorloopige raming heeft

een totaal van / 25,000 opgeleverd, maar de Academie heeft gemeend zich te

moeten houden aan het artikel 2 van het organiek reglement, dat haar op-

droeg zulke wetenschappelijke expeditiën voor te bereiden als die tot eer

zullen strekken van Nederland. En in dit geval meende zij, dat de expeditie

niet alleen zou strekken tot eer van ons vaderland, maar dat zij noodzakelijk

was om ons beschamende verwijten te doen ontgaan.

Indien dat plan door U. E. kon worden goedgekeurd, en de gelden daarvoor

konden worden toegestaan, dan zouden wij tevens de welwillende tusschenkomst

van U. E. bij de Ministers van Koloniën en Marine hebben in te roepen.

Wij kunnen er bij voegen dat de hoop, door den heer hoek uitgesproken,

gedeeltelijk reeds tot zekerheid is geworden. De Engelsche geleerden hebben

zich tot hulp bereid veiklaavd. De Engelsche instrumentmakers nemen op zich

vóór den laatsten Mei twee van de drie benoodigde instrumenten af te leveren.

Wij mogen niet ontkennen, dat zoo spoedige aflevering voor de derde soort

uiterst moeijelijk zijn zal, maar wij hebben hoop ook dat nog gedaan te krijgen.

Door dit kort verslag van de geschiedenis der zaak, meenen wij Uwe E.

op al de voornaamste punten, zoowel van de wenschelijkheid der onderne-

ming als van het aangenomen plan, te hebben gewezen. Wij meenen er nog

een kort overzigt van de raming der kosten te moeten bijvoegen. Deze is

:

Aan instrumenten ƒ 8,000

Aan reiskosten per mail heen en terug van twee waarnemers, een

helper en instrumenten » 9,000

Verblijfkosten in Engeland " 1,500

Opstcllingskostcn op Celebes " 1,500

Uitrusting en tractcment der waarnemers - 5,000

f 25,000.
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Het is van belang te doen opmerken, dat de aan te koopen instrumenten

in de eerste plaats aan onze Sterrewachten, vervolgens bij de eclips van De-

cember 1871, die over Java en Sumatra loopt, en waarbij wij weer voor dezelfde

quoestiën zullen staan, ten slotte voor een deel ook bij de aanstaande overgan-

gen van Venus, goede diensten zullen kunnen bewijzen. De daaraan besteede

ƒ 8,000 moeten dus beschouwd worden als opleverende eene vermeerdering

van onze physische en astronomische instrumenten, die te eeniger tijd toch

noodig zal zijn.

Be Commissie der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen enz.

(Volgen de onderteekeningen).

In afwachting van de beslissing van den Minister, heeft de

Commissie zich bezig gehonden met het beramen der noodige

maatregelen, die onverwijld zonden moeten worden genomen in

het geval dat het antwoord gunstig was. Wij zullen niet tre-

den in de détails van die voorloopige schikkingen; de Academie

zal, hopen wij, overtuigd zijn dat de strekking er van was, geen

nuttig oogenblik te verliezen.

Te minder is zulks noodig, omdat het antwoord dat de Secre-

taris onzer Afdeeling den 5dcn April ontving, ons van verdere

bemoeijingen in die rigting ontsloeg.

Dat antwoord luidde als volgt:

's GRAVENHAGE, den 4 April 1868.

Nadat mij dezer dagen door eene Commissie uit de Afdeeling de wensch

was kenbaar gemaakt, dat van Regeringswege de vereischte maatregelen

zouden worden genomen, om de kosten eener wetenschappelijke zending tot

het waarnemen der zoneclips van 18 Augustus aanstaanden in onze Oost-In-

dische bezitttingen te bestrijden, heb ik, naardien de begrooting voor mijn

Departement daarvoor geen fondsen beschikbaar heeft, aan mijn ambtgenoot

van Koloniën de vraag onderworpen, of en in hoe verre hij genegen was tot

de verwezenlijking van het doel mede te werken. Tevens heb ik de welwil-

lende hulp van mijnen ambtgenoot van Marine ingeroepen.

Eerstgemelde Minister meldt mij thans, dat hij, vooral na kennis te hebben

genomen van het in de Staats-Courant voorkomende verslag der gewone ver-

gadering van de Afdeeling dd. 28 Maart jl , bezwaar moet maken om ten

koste der Oost-Indische geldmiddelen mede te werken tot de bedoelde weten

schappelijke expeditie, waarvoor trouwens ook de begrooting van Nederlandseh-

Indië geen middelen aanbiedt. Dat intusschen de Gouverneur-Generaal van

Nederlandsen -Indië door Zijne Excellentie is uitgenoodigd, om den heer Dr.

ocdemans, hoofdingenieur der geographische dienst aldaar, zooveel mogelijk

tot de gewenschte waarnemingen in ttaat te stellen.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

{was get.) HEEMSKERK.
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Voor eene expeditie zoo als de Academie die gewenscht had,

bezit dus het rijk der Nederlanden geen beschikbare middelen,

een droevige toestand, maar waaraan Uwe Commissie niets ver-

helpen kan.

Haar bleef alleen over te beraadslagen over de beide volgende

punten

:

1°. Zullen aan den heer oude mans instrumenten worden ge-

zonden ?

2°. Zal de Commissie zich nog nader wenden tot den Minister?

Wat het eerste punt aangaat, na ernstige overweging heeft de

Commissie gemeend dat daartoe niet moest worden overgegaan. Vol-

ledige instrumenten, zooals de expeditie zou hebben medegekregen,

waren na 10 dagen tijdverlies wel niet meer gereed te krijgen,

en gesteld al dat wij voor verhoogden prijs die nog waren mag-

tig geworden, zij zouden in Indië zijn aangekomen op het oogen-

blik dat zij moesten gebruikt worden, en dat er geen tijd meer

was tot behoorlijke voorbereiding. Kleinere hulpmiddelen te

zenden die bij de instrumentmakers in voorraad waren, scheen

evenmin raadzaam. Zij zouden niet veel opleveren, en bovendien

scheen die stap een onberaden ingrijpen te zijn op de zelfstan-

dige werkzaamheid van den heer oüdemans, een opdringen waar-

van wij zelfs den schijn vermijden moesten. De Commissie

oordeelde, dat in geval de heer oüdemans voornemens was de

eclips tot een onderwerp van studie te maken, dat bij dan stellig

zelf voor het bezit van kleinere hulpmiddelen zou hebben gezorgd.

Wat het tweede punt aangaat, er werd in de Commissie ge-

wezen op het onvoldoende der beloofde aanschrijving aan den

Gouverneur-Generaal, een maatregel, die wegens de hooge waar-

schijnlijkheid, dat in Indië geen spectraaltoestellen van de ver-

eischte inrigting aanwezig zijn, tot het doel dat de Academie

wenscht te bereiken, geen stap nader brengt. Men meende dat

den Minister niet te moeten verzwijgen. Naardien echter het

antwoord op de aanvrage der Commissie door den Minister niet

aan deze, maar aan de Academie werd toegezonden, neemt de

Commissie, aan het slot van dit rapport, onder dankzegging voor

het in haar gestelde vertrouwen, de vrijheid aan de Afdeeling voor

te stellen, dat ook van wege de Academie worde geantwoord.

[n dit antwoord ware, met vermelding van liet zoo even te
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kennen gegeven oordeel over de ongenoegzaamheid van eene

aanschrijving aan den Gonverneur-Generaal, den Minister te ver-

zoeken, maatregelen te nemen, om vreemde geleerden, die de

eclips in onze Nederlandsche bezittingen mogten willen waarne-

men, met onderscheiding en hulpvaardigheid te ontvangen.

M. HOEK,

J. BOSSCHA Jr.,

C. I. MATTHES.



SUR LES

EöPECES CONFONDUES SOUS LE NOM DE

GENYOROGE BENGALENSIS GUNTH,

P. BLEEKER.

Parmi les poissons de File de la Réunion, envoyés au Musée

de Leide par m.-franqois pollen, se trouvent quelques in-

dividus du Holocentrus bengalensis BI. ainsi qu'un specimen

du Labrus octovittatus Lac. — M.-günther, ne connaissant

pas d'après nature cette dernière espèce, Ie cita comme syno-

nyme du premier, auquel il réunit aussi, a Texemple de schneï-

der, Ie Holocentrus quinquelinearis BI. J'ai comparé les pois-

sons de m.-pollen avec les nombreux individus que je possède

des deux Holocentrus nommés de BLOGH et je suis maintenant

bien convaincu que les espèces susdites, bien que fort voisines

les unes des autres, ne sont nullement des espèces nominales,

et que par conséquent, elles doivent rester dans la science, comme

autant de véritables espèces, sous les noms qui leur ont

été appliqués par lacepede et bloch. Si Ton ne pourrait con-

sulter que les descriptions qu'en ont fait ces auteurs, il serait

vraiment impossible de juger avec précision sur leur valeur spé-

cifique, mais les tigures dont ils ont fait accompagner les de-

scri])tions permettent suffisamment de déterminer quelles espèces

ils ont eues sous les yeux.

Presqu'inutile de dire ici que je conserve a ces espèces Ie

nom générique de Lutjanus, toutes appartenant au genre repré-

senté par Ie Lutjanus lutjanus BI. J'adopte donc et je décrirai

ci-dessous comme autant d'espèces Ie Lutjanus octovittatus (La-
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bras octovittatus Lac), Ie Lutjanus bengalensis (Ilolocentras ben-

galensis BI.) et Ie Lutjanus quinquelineatus (Holocentrus quin-

quelineatus BI.). Quant a cTautres espèces nominales confondues

avec elles, i] est assez difficile d
1

en déterminer la véritable

valeur ou de les rapporter avec certitude a, une des espèces nom-

inées, comme par exemple Ie Sciaena kasmira Forsk., qui, bien

qu'en tout cas fort voisin du Lutjanus bengalensis, n'est pas

encore suffissamment démontré ne pas en être spécifiquement

distinct.

Valentyn est Ie premier auteur oü Ton trouve indiqués Ie

Lutjanus bengalensis et Ie Lutjanus quinquelineatus. Sa figure

24 représente manifestement Ie Lutjanus quinquelineatus, tandis

qu'on reconnaït assez bien Ie bengalensis dans sa figure 16.

Renard reproduisit cette dernière espèce sous les noms de Ma-

rack (Poiss. Mol. I tab. 20, fig. 110) et de Streepeling (Ibid.

II. tab. 17, fig. 82), tandis que probablement son Klipvisch ou

Poisson des Koches, n°. 235 (Ibid. II tab. 55) n'est qu'une

représentation du quinquelineatus. Les figures de valentyn et

de renard n'ont cependant aucune valeur scientifique et ne sont

tout au plus que des indications que les espèces ont été déja

observées dès Ie commencement du siècle dernier.

J'ai déja, dit qu'il est incertain si Ie Sciaena kasmira soit

en efiet de la même espèce que Ie Lutjanus bengalensis. La

diagnose de forskaol » flavescens, vittis utrinque coeruleis qua-

tuor majoribus" pourrait faire penser qu'il ait eu sous les yeux

Ie bengalensis, mais il dit expressément du kasmira ttvertex al-

bus vittis parvis obsoletis coeruleis utrinque septem,'
1

particula-

rité qui ne s'observe dans aucun des nombreux individus que

j'ai examinés soit du bengalensis soit du quinquelineatus et qui

m'a semblé ne pas permettre de citer 1'espèce Forskaolienne

parmi leurs synonymes. Que du reste forskaol donne la for-

mule des nageoires = D. 10/25. Y. 1/6. A. 3/12, il est évident

qu'il y a ici a, penser a une erreur typographique. Si cependant

Ie vrai kasmira venait d'être retrouvé et s'il en résultait qu'il

n'est a considérer que comme une variété soit du benga-

lensis soit du quinquelineatus, il est clair que Ie nom de kas-

mira, qui est antérieur a ceux de Bloch, devra être maintenu

pour une de ces deux espèces.

VER3L. EX MEDV.D. AFD. NATO'Rli 2de REEKS. DEEL III. 5
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Blöch, en établissant, en 1790, Ie Holocentrus bengalensis et

Ie Holocentrus quinquelineatus, en pnblia des figures, fort in-

exactes il est vrai. mais qui permettent de juger avec certitude

qu'il a en sous les yeux les deux espèces que je vais repro-

duire ci-dessous. 11 ne me paraït pas rnoins évident que Ie Per-

ca polyzonias, dont j. r. forster a laissé une description dé-

taillée, doit être rapporté au bengalensis et non au quinque-

lineatus.

Lacepède, travaillant sur les dessins et sur les descriptions

laissés par commerson, ajouta aux espèces de bloch un autre

Lutjan, qu'il nomma Labrus octovittatus, espèce qui est plus

voisine du quinquelineatus que du bengalensis, mais qui se dis-

tingue déja, de tous les deux par Ie nombre et par la couleur

rosé-violet des bandes longitudinales du corps.

Cuvier, en 1828, dans la grande Histoire naturelle des

Poissons, commenca a réunir les trois espèces susdites sous

Ie nom de Diacope octolineata, mais sa description est ma-

nifestement prise snr Ie Lutjanus bengalensis et il n'y parle

du quinquelineatus que lorsqu'il dit que quelquefois il y a

un vestige de cinquième ruban et une tache noiratre sur la

ligne laterale. Plus tard, en 1830, apres Fexamen de plusieurs

autres individus, cuvier, doutant de la justesse du rapproclie-

ment qu'il avait fait des espèces de bloch et de lacepède,

déclara qu'il reste a savoir si les différences qu'il observa entre

ces individus ne sont qu'accidentelies, on si elles sont véritable-

ment spécifiques (Poiss. VI p. 395). Et en eftet, il serait dif-

ricile de voir des espèces distinctes dans les quatres variétés

qu'il décrit du Diacope a lruit raies, mais de ce qu'il fait sui-

vre cette description de celle du Diacope decemlineata, espèce

qu'il dit se rapporter a 1'Holocentrus quinquelineatus BI., il ré-

sulte qu'il' reconnut en 1 8 3 la duplicité spécifique du quinque-

lineatus et du bengalensis, qu'il avait niée en 1828. Cuvier

alla même plus loin encore en établissant une espèce distincte,

sous Ie nom de Diacope octovittata, sur un individu du Lutja-

nus bengalensis a, bandes latérales larges et a, douze épines dor-

sales, espèce qu'il dit être saus aucun doute identique a, 1'Ho-

locentrus bengalensis BI. Or, il est plus que probale qu'il n'est

question ici que d'une variété individuelle du bengalensis, ou
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les épines dorsales se sont augmentées au dépens des rayons

raous. C'est ainsi que presque tous mes individus du Lutjanus

bengalensis de Flnde archipélagique ont onze épines, tandis que

quelque unes et puis tous les individus envoyés par m.- pollen

de 1'Archipel Mascarène, n'en niontrent que dix niais ont con-

stamment aussi un rayon mou de plus que les individus a onze

épines.

Enfin, cuvier, reconnaissant une espèce distincte dans son

Diacope duodecinilineata sans toutefois présnmer qu'il avait sons

les yeux Ie Labrus octovittatus Lac, finit par reconnaïtre la

triplicité spécifique du Genyoroge bengalensis Günth., et il résulta

de ses descriptions de 1830 qu'il retracta pour ainsi dire Tex-

pression dont il usait en 1828, en parlant des sjTionymes de son

Diacope octolineata: "Voila donc une espèce qui est déja quatre

fois dans les auteurs systématiques." Le fait est, qu'il rétablit

lui-inême ces espèces et qu'il en fit même deux du Lutjanus

bengalensis, en conservant le Diacope octolineata en mêine temps

qu'il établit le Diacope octovittata.

Presque simultanément avec cette révision de cuvier, lessont

publia la description de son Mesoprion etaape, espèce qu'il

considéra ne point difierer du Diacope octolineata et qui en effet

paraït devoir être rapportée au Lutjanus quinquelineatus. L'es-

pèce, au contraire, que M.- schlegel, en 1842, publia, dans la

Faune du Japon, sous le nom de Diacope octolineata CV., est

inanifestement le Lutjanus bengalensis, ce qui est suffisainment

prouvé tant par la belle figure qu'il en donne (Atl. Poiss. tab

6 fig. 2) que par Tindication dans la description que la raie

supérieure s'étend jusques sur Je front,, ce qui est en effet ca-

ractéristique pom* le bengalensis.

Depuis, le bengalensis et le quinquelineatus ont de nouveau

été confondus. Feu m.-richardson\ dans son Report on the

ichthyology of the Seas of China and Japan, ne les considéra que

d'une seule espèce et quoiqu'il ne la décrive pas on peut con-

clure de sa note, jointe aux synonymes, que, dans les mers de

Chine, le quinquelineatus est plus commun que le bengalensis.

La description que j'ai publiée moi-même, en 1848, du- Me-

soprion octolineatus, a été prise sur des individus du Lutjanus

quinquelineatus et
j

1

ai eu tort alors d'y énumerer les synonymes
5*
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qui auraient du être appliqués au bengalensis. Mais dans ce

temps-la je ne possédais pas encore la demière espèce, dont de-

puis de nombreux individus sont venus enrichir mon cabinet.

En 1855 j'ai cru voir dans de très-petits individus de Lut-

janus, une espèce inédite, que je décrivis sous Ie nom de Me-

soprion pomacanthus (Zesde Bijdrage Ichth. Amb. Nat. T. Ned.

Ind. VIII p. 407). Ces individus présentent en effet, avec Ie

système de coloration du bengalensis et du quinquelineatus, la

particularité que Ie bord postérieur du préopercule manque de

cette échancrure qui est si prononcée dans les individus agés des

espèces actuelles et que la partie inférieure du préopercule est

armee de dents extrêmement fortes dont celles de Tangle revê-

tent la forme d'épines, une desquelles se prolonge menie comme

dans les Holocentrus et les Holacanthus. Or, je puis démontrer

maintenant, par une belle série d'individus, que cette particula-

rité n'est qu\m caractère du très-jeune age, qui s'observe tant

dans Ie quinquelineatus que dans Ie bengalensis, et qu'on retrou-

vera probablement aussi dans d'autres espèces de Lutjanus. Ces

épines s'émoussent avec Page et réchancrure préoperciüaire ne

se fait que par Ie développement et la pression du tubercule

interoperculaire, qu'on ne voit pas non plus dans les très-jeunes

individus. C'est poiu'tant cette échancrure préoperciüaire qui a

conduit a Tétablissement du genre Diaeope ou Genyoroge, et Ton

voit, par ce qui précède, que ce genre n'est point admissible.

J'ai déja dit que M.- güxther ne voit dans les deux espèces

de bloch et dans celle de lacepède, qu'une seule forme spéci-

fique, mais qu'il n'a pas connu sur nature Ie Labrus octovitta-

tus Lac. La courte description qu'il donne Ae son Genyoroge

bengalensis ne se rapporte donc qu'aux iAitjanus bengalensis et

quinquelineatus, tandis que les détails qu'il donne sur Ie sque-

lette sont manifestement pris sur Ie Lutjanus quinquelineatus,

oü les dents de la machoire inférieiu*e sont en effet beaucoup plus

petites que dans Ie bengalensis. Nonobstant Ie rapprochement

que BI.- GÜxNTHER fait du bengalensis et du quinquelineatus, il

admet Ie Diacope octovittata CV. comme espèce distincte,

sous Ie nom de Genyoroge octovittata, mais il y a lieu d'adop-

ter, comme je 1'ai déja dit, que cette espèce nominale ne re-

pose que sur une anomalie du bengalensis a douze épines dor-
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sales, la largeur des bandes latérales et la large bordure blan-

chatre de la nageoire dorsale se retrouvant dans bon nombre

(Findividus du bengalensis, qui du reste ne différent en rien des

autres individus que j'en possède.

Tout récemment M.-kner, dans la Zoölogie des Voyage de

la Novara (Toni. I p. 31) a donné un Mesoprion bengalensis,

mais dont la description, du reste trop superficielle, est prise

probablement sur des Lutjanus quinquelineatus de Java et de

Hongkong.

Les caractères par lesquels les trois espèces, dont la description

détaillée va suivre, se distinguent entre elles, se laissent résumer

comme suit.

a. Sousorbitaire squammeux. Tête plus ou moins convexe.

t Bandes longitudinales rose-violet au nombre de sept de

cliaque cóté et ne s'étendant pas jusques sur la tête.

Diamètre de Foeil 3 fois dans la longueur de la tête.

Dents de la machoire inférieure fort inégales.

Lutjanus octovittatus Blkr.

f Bandes longitudinales grêles bleuatres et a bordure violatre,

au nombre de quatre ou cinq de chaque cóté et s'é-

tendant jusques sur la tête. La bande supérieure, par-

tant du bord supérieur de Forbite, la seconde et b

troisième du bord postérieur de Forbite. Tache noire

ronde sur la ligne laterale sous Ie commencement de la

dorsale molle. Dents de la machoire inférieure toutes

très-petites.

Lutjanus quinquelineatus Blkr.

b. Os sousorbitaire lisse, sans squames. Tête a museau pointu.

f Bandes longitudinales assez larges bleuatres et a bordure

violette ou noiratre, au nombre de quatre de chaque

cóté et s'étendant jusques sur la tête. La bande supérieure

partant du milieu du front, la seconde du bord supé-

rieur de Forbite, la troisième du bord supérieur du pré-

opercule. Rarement une tache noire diffuse sur la ligne

laterale. Dents de la machoire inférieure fort inégales

Lutjanus bengalensis Blkr.
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Lufjanus octoviüatus B'kr.

Lutjan. corpore oblongo compresso, altitudine 33- circitcr in

ejus longitudine, latitudine 2| circiter in ejus altitudine ; capite

acuto 34 circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 1
J-

circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 circiter in lon-

gitudine capitis, diametro § circiter distantibus; linea rostro-

frontali declivi rectiuscula; fronte usque supra oculi marginem

anteriorem squamosa; naribus ante oculi partem inferiorem

perforatis, sat approximatis, posterioribus oblongis patulis, ante-

rioribus rotundis margine elevato brevicirratis ; rostro acuto

oculo breviore; osse suborbitali anteriore augulo oris oculi dia-

metro duplo liumiliore, medio squamato squamis in seriem lon-

gitudinalem obliquam dispositis; rictu parum obliquo; maxillis

aequalibus, superiore ante medium oculum desinente 2J circiter

in longitudine capitis ; dentibus maxillis acutis pluriseriatis serie

externa ceteris majoribus, maxilla inferiore inaequalibus conicis

antice caninoideis nullis, maxilla superiore antice caninis 4 late-

ralibus quam mediis miüto longioribus curvatis ; dentibus ore

interno lingualibus nullis, palatinis et vomerinis acutis minimis,

vomerinis in vittam gracilem formem, palatinis utroque latere in

thurmam elongatam dispositis ; squamis genis sex- ad septem-

seriatis ctenoideis ; praeoperculo limbo alepidoto, obtusangulo, an-

gulo rotundato, supra angulum incisura profunda aeque alta cir-

citer ac longa tuberculum interoperculi conicum recipiente, po-

stice anguloque dentato, dentibus angulo mediocribus sed den-

tibus ceteris majoribus ; operculo spina plana : osse suprascapu-

lari denticulato ; squamis operculo truncoque ctenoideis, lateribus

65 ad 70 in linea laterali, 7 in serie transversali lineam la-

teralem inter et spinas dorsales anteriores; linea laterali medio-

criter curvata singulis squamis parum conspicua
;
pinna dorsali part e

spinosa parte radiosa sat multo altiore, spinis mediocribus anterioribus

(l a et 2 a statu abnormi deficientibus ?) spinis ceteris longiori-

bus 2} circiter in altitudine corporis et capitis parte postoculari

non vel vix brevioribus, spina postica radio 1° non multo bre-

viore : dorsali radiosa obtusa rotundata corpore plus triplo humi-

liore, basi valde squamosa, dorsali spinosa multo breviore
;
pinnis

pecioralibus basi squamosis acutis 3| circiter-, ventralibus acutis
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6 circiter-, caudali extensa truncata medio postice vix emarginata

angulis acuta 4>1 circiter in longitudine corporis; anali basi

squamosa, parte radiosa dorsali radiosa altiore obtusa convexa,

parte spinosa parte radiosa non hnmiliore spina 2 a spinis l a et

3 a longiore, crassa, spina dorsi longissima et radio anali 1° non

breviore ; colore corpore snperne lateribusque pulchre citrino-

flavo, infeme margaritaceo ; capite superne rostroque rubro-vio-

lascente : iride flava snperne et inferne fusco tincta ; vittis trnnco

utroque latere 7 longitndinalibns violascente-roscis margine quam

medio non profundioribus caput non intrantibus, vittis superio-

ribus valde obliquis, l 8
, 2a et 3 a nucho- et scapulo-dorsalibus,

4a et 5 a postoperculo-dorsalibus lineam lateralem secantibus, 5 a

ad basin radii dorsalis posterioris desinente, f5
a axillo-candali

media canda desinente, 7 a subaxillo-caudali canda inferne desi-

nente; pinnis pulcbe navis, dorsali candaliqne plus miimsve fiisco

arenatis.

B. 7. D. (statu abnorm?) 9/13 vel 9 14 vel 9/1/12 vel

9/1 13. P. 2/14. V. 1
;
5. A. 3 8 vel 3/9. C. 1/15 1 et lat, brev.

Syn. Labrus octoviüatus, Labre huk-ra'ies Lac, Poiss. III

pp. 430, 477, tab. 22 fig. 2.

Biocope duodecin/Hneala, Biacope a douze /igues CY.,

Poiss. YI p. 398.

Genyoroge duodecimlineaia Gthr, Cat. Fish. I p. 175

Hab. Borbonia, in mari.

Longitudo speciminis unici 182' J
'.

Hem. C'est manifestement Tespèce actuelle que lacepède a fail

connaïtre sous Ie nom de Labre huit-raies et dont il a publié une

figure, faite sur un dessin laissé par gommerson. Cette figure,

bien que défectueuse, montre fort exactement quatre des bandes

longitudinales et il n'y manque que la bande nuchale et les

bandes inférieures.

Quoique Findividu décrit ne montre que neuf épines doi*-

sales, je suppose que les deux épines antérieures ont été per-

dues, la peau en avant des épines ayant Fair d'être cicatrisee

et la première épine ayant presque la longueur de la seconde.

(Test une espèce bien distincte du Lutjanus quinquelinatus, dont

du reste elle est fort-voisine, et sp fr>it reccamaitre tant par la
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couleur rose-violet des bandes longitudinales du corps qui sont

au nombre de 7 de chaque cöté, que parcequ'aucune de ces

bandes ne s'étend jusques sur la tête. Le museau aussi est plus

obtus que dans le quinquelineatus et Foeil relativement plus

grand. Je compte dans Findividu, envoyé par m.-pollen, 7

lignes ou bandelettes sur chaque cöté, niais la bandelette supérieure

ainsi que les inférieures n'étant que faiblenient niarquées, il est

a. supposer qu'elle n'aient été vues ni par le dessinateur de com-

merson ni par cuvier.

Lutjanus quinquelineatus BIkr.

Lutjan. corpore oblongo compresso, altitudine 3^- ad 3 \ in

ejus longitudine, latitudine 2^ ad 2 in ejus altitudine; capite

acutiusculo 3^ ad 3^ in longitudine corporis ; altitudine ca-

pitis 1 !r ad lg in ejus longitudine; oculis diametro 3 ad 3
2
-

in longitudine capitis, diametro
J-

ad | distantibus; linea

rostro-frontali declivi juvenilibus rectiuscula aetate provectis

convexiuscula ; fronte usque supra oculi marginem anteriorem

squamosa; naribus ante oculi partem inferiorem perforatis,

sat approximatis, posterioribus oblongis patulis, anterioribus ro-

tandis margini elevato brevicirratis ; rostro obtuso junioribus

oculo multo breviore, aetate provectis oculo non longiore; osse

suborbitali anteriore angulo oris oculi diametro plus duplo ad

duplo circiter liumiliore, media aetate valde juvenilibus exceptis

squamato squamis in seriem longitudinalem obliquam dispositis;

rictu parum obliquo ; maxillis subaequalibus, superiore sub me-

dio oculo vel vix ante medium oculum desinente 2 et paulo ad

2 1 in longitudine capitis ; dentibus maxillis acutis pluriseriatis

serie externa ceteris majoribus, maxilla inferiore inaequalibus

conicis lateralibus posterioribus ceteris paulo tantum majoribus,

maxilla superiore antice caninis 4 mediocribus lateralibus quam

mediis longioribus curvatis; dentibus ore interno, lingualibus

nullis, palatinis et vomerinis acutis minimis, vomerinis in vittam

gracilem A formem, palatinis utroque latere in thurmam elongatam

dispositis; squamis genis sex- ad octo-seriatis ctenoideis; praeoper-

culo limbo alepidoto. valde juvenilibus rectangulo incisura nulla
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dentibus angulo magnis ex parte spinaefornibus, adolescentibus

adultisque obtusangulo rotundato supra angulun incisura pro-

funda altiore quam longa tuberculum interoperculi conicum reci-

piente postice anguloque dentato, dentibus angulo mediocribus

sed dentibus ceteris majoribus; operculo spina plana; osse su-

prascapulari denticulato; squamis operculo truncoque ctenoideis,

lateribus 65 ad 70 in linea laterali, 7 vel 8 in serie transver-

sali lineam lateralem inter et spinas dorsales anteriores; linea

laterali mediocriter curvata singulis squamis parum conspicua;

pinna dorsali parte spinosa parte radiosa paulo altiore, spinis

mediocribus, 3a , 4a et 5a ceteris longioribus 2 ad 2| in alti-

tudine corporis et capitis parte postoculari non ad paulo bre-

vioribus, spina l a spina postica multo breviore, spina postica

radio 1° non multo breviore; dorsali radiosa obtusa rotundata

corpore plus triplo ad quadruplo humiliore, basi valde squamosa,

dorsali spinosa multo breviore; pinnis pectoralibus basi squamosis

acutis 5 ad 3^-, ventralibus acutis 5 ad 5 f-, caudali extensa

medio postice leviter emarginata angulis acuta 4J ad 4{ in

longitudine corporis; anali basi squamosa parte radiosa dorsali

radiosa altiore obtusa convexa, parte spinosa parte radiosa non

vel vix altiore, spina 2a spinis l a et 3 a longiore crassa spina

dorsi longissima longiore et radio anali 1° non vel vix longiore

;

colore corpore superne lateribusque citrino-flavo, inferne roseo-

margaritaceo ; capite superne rostroque rubro-violascente; iride

flava roseo vel fuscescente tincta; vittis utroque latere 4 vel 5

longitudinalibus dilute coeruleis margine quam medio profun-

dioribus; vitta superiore nucha incipiente et basi spinae dorsalis

8 ae vel 9 ae desinente; vitta 2a regione temporali incipiente et

media basi pinnae dorsalis radiosae desinente; vitta 3
a

prae-

operculo superne vel operculo superne incipiente lineam lateralem

secante et dorso caudae desinente; vitta 4a genis incipiente

regionem supra-axillarem secante et cauda postice sub linea

laterali desinente; vitta 5
a

vulgo minus conspicua, interdum

nulla, regione subthoracica incipiente et cauda inferne desinente;

capite vittam tertiam inter et quartam interdum vitta ejusdem

coloris oculo-operculari postice cum vitta quarta vulgo confluente

;

macula utroque latere fusca vel nigricante oblongo-rotunda, vulgo

diffusa, interdum deficiënte, dorso sub initio dorsalis radiosae
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vittam 2m inter et 3m maxima parte supra lineam lateralem

sita: pinnis pulchre navis, dorsali spinosa superne albicante.

B. 7.D. 10/14 vel 10/15 vel 10/16 vel 10/1/13 vel 10/1/14 vel

10/1/15 vel 10/2 12 vel 10/2/13 vel 10, 2/14. P. 2 14. Y.

1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Ikan Koening Moda, Licht-geele Visch Valent., Ind.

Amb. p. 354 %. 24.

Klipviscïi, Poisson des lioches Ren., Poiss. Mol. II tab.

55 fig. 235.

Eolocenirus quïnquelinearls et quinquelineatus ; Fünfiinigte

Sogo, fiolocentre a cinq lignes BI., Ausl. Fisch. IV.

p. 84 tab. 239; Lac, Poiss. IY p. 329, 357.

'Eoiocentre cinq-raies Lac, Poiss. IY p. 329.

Grammistes quinquelineatus BI. Schn., Syst. p. 187.

Diacope octoHneata CV., Poiss., II p. 315 (ex parte).

Mesoprkn etaupee Less., Zool. Voy. Coquille lip. 229.

Diacope decemlineata, Diacope a dix redes CV., Poiss.

VI p. 397.

Mesoprion octolineatus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII.

Perc. p. 40 ; Enum. Pisc. Areh. Ind.p. 22 (nee syn. omn.)

3Iesojjrio)t pomacanthiis Blkr., Zesde bijdr. ichth. Amb.,

Nat. T. Ned. Ind. Yin. p. 407 (ex parte).

Gevyoroge bengalensis Gthr, Cat. Pish. lp. 178 (ex parte).

Mesoprion heng'alen ds Kner, Novara, Zool. I. Pische p. 31.

Hab. Java, Duizend-ins., Bawean, Bali, Cocos, Sumatra, Nias,

Celebes, Halinahera, Ternata, Batjan, Buro, Amboina,

Ceram, Banda, Plores.

Borabora, Otaiti, Borbonia, China, Pidji ins., Louisiad.

Longitndio 26 speciminum 45'" ad 232.'"'.

Hem. C'est sans aucun doute Tespèce actuelle que bloch a

fait connaïtre sous Ie nom de Holocentrus quinquelineatus et dont

il a publié une ligure, prise sur un individu empaillé et dont

Ie corps, par la préparation, etait devenu plus allongé qu'il ne

Test dans Tétat naturel.

Lufjmnis bengalensis Blkr.

Lutjan. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad ö\ in
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ejus longitudine, latitudine 2 .', ad 2 in ejus altitudine : ca-

pite acuto 3J ad 3 f in longitudine corporis; altitudine capitis

li ad l'
s

in ejus longitudine; oculis diametro .'3 ad 3 3 in

longitudine capitis, diametro \ ad 3 distantibus ; linea rostro-

frontali declivi rectiuscula; fronte usque supra medium oculum

vel usque supra oculi partem anteriorem squamosa ; naribus ante

oculi partem inferiorem perforatis, sat approximatis. posterioribus

oblongis patulis, anterioribus rotundis margine elevato brevi-

eirratis ; rostro acuto oculo breviore ad paulo longiore ; osse sub-

orbitali angulo oris junioribus oculi diametro plus duplo humi-

liore, aetate provectis oculi diametro minus duplo hiuniliore,

ubique alepidoto ; rictu parmn obliquo ; maxillis aequalibus, supe-

riore ante mediiuu oculum desinente -l\ ad 2^ in longitudine

capitis; dentibns maxillis acutis pluriseriatis serie extema ceteris

majoribus, maxilla inferiore inaequalibus conicis lateralibus pos-

terioribus ceteris majoribns , maxilla superiore antice caninis 4,

lateralibus qnani medio multo longioribus curvatis ; dentibus ore

interno, lingualibus nullis, palatinis et vomerinis acutis minimis,

vomerinis in vittam gracilem A formem-, palatinis utroque latere in

thurmam elongatam dispositis ; squamis genis sex-ad octo-seriatis

ctenoideis; praeoperculo limbo alepidoto, valde juvenilibus rec-

tangulo incisura nulla, dentibus angulo magnis ex parte spinae-

formibus, adolescentibus et adiütis obtusangulo angulo rotun-

dato, supra angulum incisura profunda altiore quam longa tuber-

culum interoperculi conicum recipiente, postice anguloquedentato.

dentibus angulo valde conspicnis dentibus ceteris majoribus

:

opercido spina plana; osse supraseapulari denticulato ; squamis

operculo truncoque ctenoideis, lateribus 70 circiter in linea late-

rali, 7 vel 8 in serie tranversali lineam lateralem inter et spinas

dorsales anteriore?; linea laterali mediocriter curvata singulis

squamis parnm conspicua; pinna dorsali parte spinosa parte

radiosa sat multo altiore, spinis mediocribus 3 a
, 4 a et 5 a ceteris

longioribus 2 fere ad 2| in altidudine corporis et capitis parte

postoculari non ad paulo brevioribus, spina l a spina postica sat

multo breviore, spina postica radio 1° paulo breviore; dorsali

radiosa obtusa rotundata corpore plus triplo ad quadruplo fere

humiliore, basi valde squamosa, dorsali spinosa multo breviore;

pinnis pectoralibus basi squamosis acutis 4 ad 5 circiter-, ven-
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tralibus acutis 5 3 ad 6{-, caudali extensa medio postice levi-

ter emarginata angulis acuta 4| ad 4§ in longitudine cor-

poris; anali basi squamosa, parte radiosa dorsali radiosa paulo

humiliore ad altiore obtusa convexa, parte spinosa parte radiosa

non humiliore spina 2a crassa spinis l a et 3 a ut et spina

dorsi longissima et radio anali 1° paulo longiore; colore corpore

superne lateribusque aurantiaco-flavo vel pulchre flavo, inferne

roseo-margaritaceo ; capite superne rostroque rubro-violascente

;

iride flava superne fiisca ; vittis utroque latere 4 longitudinalibus

coeruleis superne et inferne violaceo marginatis ; vitta superiore fronte

incipiente et basi spinae dorsalis 8ae vel 9ae desinente; vitta 2a

orbita superne incipiente et basi media dorsalis radiosae desi-

nente; vitta 3a operculo superne vel praeoperculi margine superne

incipiente lineam lateralem secante et dorso caudae sub radiis

dorsalibus posterioribus desinente ; vitta 4a osse suborbitali inci-

piente sub oculo et supra axillam decurrente et media cauda

ante basin pinnae caudalis et infra lineam lateralem desinente;

macula lateribus postice nigra vel fusca nulla
;
pinnis pulchre navis,

dorsali caudalique plus minusve fusco arenatis.

B. 7. D. 10/15 vel 10/16 vel 10/1/14 vel 10/1 15 vel

11/14 vel 11/15 vel 11/1/13 vel 11/1/14. P. 2/14. V.

15. A. 3/8 vel 3 9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Ikan Galoega of Verwvisch Valent., Ind. Amb. p. 352 fig. 16.

Ma rock, Streepeling 011 Ie Poisson rayè de Hyla Ren
,

Poiss. Mol. I tab. 20 fig. 110, II tab. 17 fig. 82.

Rolocentrus bengalensis, Bengaliscfie Sogo> Hoïocendre de

Bengale BI., Ausl. Pisch. IY. p. 102 tab. 246

fig. 2; BI. Schn. Syst. p. 316; Lac. Poiss. IV p. 330.

Perca polj/zonias J. R. Forst., Mss. ap. BI. Schn. Syst.

p. 316. et Descr. anim. ed. Lichtenst., p. 225.

Holocentre bengaü Lac, Poiss. IV p. 330, 357.

Diacope octolineata CV., Poiss. II p. 315 (ex parte) ;

Rüpp., Atl. Reise N. Afr. Pisch. p. 75; Schl., Paun.

Jap. Poiss. p. 12 tab. 6 fig. 2.

Diacope a huit mies CV., Poiss. II p. 315 (ex parte).

Perca rittata Parkins. ie. ined. sec. CV., Poiss. lip. 318.

Diacope octovittata, Diacope a huit rubans CV., Poiss.

VI p. 397.
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Mesoprion pomacantkm Blkr., Zesde bijdr. ichth. Amb.,

Nat. T. Ned. Ind. VITT p. 407; Gthr. Cat. Fish.

I p. 210 (ex parte).

Genyoroge bengalensis Gthr, Cat. Fish. lp. 178 (ex parte).

Genyoroge oetoviltata Gthr, Cat. Fish. lp. 180.

Hab. Java, Sumatra, Celebes, Ternata, Batjan, Halmahera,

Buro, Amboina, Ceram.

Borbonia, Mauritius, Mare rubrum, China.

Longitudo 29 speciminum 43'" ad 265'".

Rem. Le Lutjanus actuel se distingue constamment du Lut-

janus quinquelineatus Blkr par Tabsence d'écailles sousorbitaires,

par la plus grande largeur des bandes du corps et leur bordure

noiratre et par Fabsence de tache noire laterale. Du reste les

bandes, dans aucun des nombreux individus que j'ai eus sous les

yeux, ne vont jamais a plus de quatre et elles présentent encore

ceci de particulier que la supérieure naït au milieu du front

au-dessus ou même un peu en avant du bord antérieur de

Torbite et que la troisième bande d'en haut ne s'étend jamais

jusques sur le préoperciüe et ne commence qu'au bord pré-

operculaire ou sur le milieu du haut de Fopercule.

Tous les individus de File de Réunion, envoyés par m.- pollen,

n'ont que dix épines dorsales et le corps plus allongé et la tête

plus pointue que les individus de mon cabinet provenant de

Pinde archipélagique, parmi lesquels il ne se trouve qu'un

seul qui répond exactement, tant par rapport aux formes du

coips et de la tête que par rapport au nombre des épines dor-

sales, aux specimens de m.- pollen.

La Haye, Juin 1865.
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d'lne espèce inédite üE

CAKSIO DE L'ÏLE DE NOSSIBÉ.

P. BLEEK ER.

(Jueslo xaitihurus Blla.

Caesio corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus

longitudine, latitudine 2^ ad 2} in ejus altitudine; capite ob-

tnso 5 fere ad 5 et paulo in longitudine corporis, aeque alto

ac longo ; latitudine capitis 2 fere ad 1 \ in ejus longitudine

;

oculis diametro 25 ad 2| in longitudine capitis, diametro | ad

1 fere distantibus; linea rostro-dorsali rostro et vertice convexa,

ante oculum concava; linea interoculari valde convexa; rostro

obtuso oculo multo breviore, alepidoto; fronte, regione supraor-

bitali anteriore osseque suborbitali squamis nullis ; naribns poste-

rioribns oblongis patulis, anterioribus valvula elongata clauden-

dis; osse suborbitali anteriore triangulari basi oeuli diametro

plus dnplo graciliore apice deorsum et postrorsum spectante gra-

cillimo; maxilla superiore maxilla inferiore vix breviore, sub pu-

pillae parte anteriore desinente, 2 l ad 2 ^ in longitudine capitis

;

dentibus maxillis plnriseriatis serie externa ceteris majoribus co-

nicis quorum anticis aliquot lateralibus fortioribus snbcaninoideis

sed parum conspicuis; vomere dentibus aliquot conicis aetate

provectis bene conspicuis junioribus subnullis; dentibus palatinis

conicis utroque latere in seriem longitndinalem dispositis, juve-

nilibns subinconspicuis ; squamis genis 6- ad 7-seiïatis, inter-

operculo 3-seriatis, operculo 9 ad 10-seriatis; praeoperculo obtuso

rotundato, limbo alepidoto, margine denticulato; operculo spina

plana parum conspicua; osse suprascapulari edentulo; linea late-

rali parum curvata singulis squamis tubulo simplice notata;
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squamis capite fcrnncoque r-tenoideis, 70 ad 72 in linea laterali,

26 vel 27 in serie fcransversali quarum 8 lineam lateralem inter

et pinnam dorsalem; pinnis dorsali, anali ventralibusque alepi-

dotis, pectoralibus basi squamatis, caudali tota fere squamata;

dorsali spinosa dorsali radiosa vix breviore sed multo altiore,

spinis gracilibus, 4 a ceteris longiore %\ ad 2^ in altitudine

corporis, 10a radio 1° non breviore; dorsali radiosa postice quam

antice altiore angulata; pectoralibus acutis capite paulo vel vix

longioribus; ventralibus acutis capite absque rostro vix brevio-

ribus; caudali valde profunde incisa lobis acutis superiore infe-

riore paulo longiore 4 fere ad 4 et paulo in longitudine capitis;

anali dorsali radiosa paulo breviore, spinis mediocribus posteriore

ceteris longiore radio 1° non breviore, parte radiosa postice

quam antice paulo altiore angulata; colore corpore antice superne

coerulescente, postice inferneque pulchre Üavo; rostro fronteque

nigricante-violaceis ; iride flava margine orbitali fusca; squamis

dorso lateribusque singulis basi macula nitente margaritacea

;

regione scapidari fuscescente; pinnis dorsali violascente-fïïsca

postice dilutiore, pectoralibus, ventralibus analique radiis auran-

tiacis membrana hvalinis, anali membrana media violascente;

caudali flava superne et inferne leviter fusco marginata.

B. 7. D. 10/10 vel 10/11. P. 2 15. V. 1/5. A. 3 8 vel

3 9. C. 1/15/1 et lat, brev.

Hab. Nossibé, in mari.

Longitudo 2 speciminum 190'" et 280'".

Rem. Le Caesio actuel se distingue de toutes les espèces

connues par le nombre peu considérable des rayons de la dor-

sale et de Fanale, mais elle est remarquable aussi par Fabsence

totale d'écailles sur ces nao-eoires. On retrouve le dernier carac-o

tére dans le Caesio gymnopterus, mais dans celui-ci la hauteur

du corps mesure sept fois dans sa longueur, tandis que la tete

est fort pointue et beaucoup plus longue que haute, la dorsale

soutenue par neuf épines et quinze rayons et Fanale par douze

rayons, les joues couvertes de quatre rangées seulement de squa-

mes, etc.

La Hayp, Juillet 1866.



DESCRIPTION
D'UNE ESPECE INEDITE DE

CHAETOPTERUS DE L'ILE D'AMBOINE,

P. BLEEK ER.

Chaetopterus microlepis Blkr.

Chaetopt. corpore subelongato compresso, altitudine 3 f ad 3[

in ejus longitudine absque pinna caudali, 4~ ad 4| in ejas

longitudine cuni pinna caudali; latitudine corporis 2 fere in

ejus altitudine; capite acutiusculo 3 et paulo ad 3J in lon-

gitudine corporis absque pinna caudali, 4 et paulo ad 4^ in

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis l l

s

circiter-, latitudine capitis 2 circiter in ejus longitudine; oculis

diametro 3 circiter in longitudine capitis, diametro 1 fere distan-

tibus; linea rostro-dorsali rostro nuchaque convexa, fronte ver-

ticeque rectiuscula; fronte planiuscula linea interoculari vix con-

vexa; fronte, vertice, rostro, osse suborbitali anteriore maxillisque

alepidotis; rostro convexo oculo non multo breviore; osse sub-

orbitali anteriore sub oculo oculi diametro triplo circiter humiliore;

naribus minus earum diametro distantibus oblongis subaequalibus

posterioribus patulis anterioribus valvula elevata claudendis ; maxilla

superiore maxilla inferiore paulo breviore, sub iridis parte ante-

riore desinente, 2 f circiter in longitudine capitis; dentibus in-

termaxillaribus pluriseriatis serie externa ceteris conspicue majo-

ribus distantibus utroque latere 19 ad 22 quorum 2 anterioribus

caninis curvatis externo quam interno longiore mediocri; denti-

bus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis lateralibus unise-



( 81 )

natis, utroque latere serie extema 20 ad 24 conicis acutis in-

aequalibus, caninis vel caninoideis nullis; dentibus vomerinis

bene evolutis in thurinam triangularem postice concavam dispo-

sitis, dentibus posterioribus ceteris fortioribus; dentibus palatinis

aetate provectioribus bene evolutis utroque latere in thurmam

elongatam gracileni dispositis; lingua edentula; squamis tempo-

ralibus in series 6 transversas dispositis, serie anteriore longe

a linea capitis mediana remota; squamis genis 8-vel 9-seriatis,

interoperculo 3-seriatis, operculo 9- vel 10-seriatis; praeoperculo

subrectangulo angulo rotundato, limbo alepidoto, margine poste-

riore vix emarginato, postice inferneque denticulato dentibus an-

gulo ceteris fortioribus; operculo spinis 2 planis, inferiore pun-

gente; osse suprascapulari denticulato; linea laterali parum curvata

singulis squamis tubulo simplice notata; squamis lateribus 66

vel 67 in linea laterali, 22 vel 23 in serie transversali quarum

6 lineam lateralem inter et spinas dorsales medias
;
pinna dorsali

alepidota parte spinosa parte radiosa longiore, spinis gracilibus

4a ceteris longiore 2j circiter in altitudine corporis, membrana

inter singulas spinas mediocriter incisa; dorsali radiosa radio 1°

simplice spina 10 a vix longiore radio postico radio penultimo

multo minus duplo longiore; pinnis pectoralibus acutis capite

paulo brevioribus ; ventralibus acutis capite absque rostro non

longioribus, spina gracili capitis parte postoculari paulo longiore;

caudali majore parte squamosa, valde profunde incisa lobis valde

acutis superiore inferiore longiore non in filum producto capite

non vel vix breviore; anali alepidota dorsali radiosa breviore

sed non humiliore, spinis gracilibus 3 a ceteris longiore radio

1° diviso vix breviore radio postico radio penultimo multo lon-

giore; colore corpore superne roseo, lateribus inferneque roseo-

argenteo; capite superne et rostro violascente-roseo ; iride flava

superne interdum macula fusca; pinnis caudali rosea, ceteris

roseo-hyalinis, dorsali vitta longitudinali flava basique inter sin-

gulas spinas radiosque ocello margaritaceo ; linea laterali fusces-

cente-aurantiaca.

B. 7. D. 10/11 vel 10/12. P. 2/13 vel 2/14. V. 15. A.

3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat, brev.

Hab. Amboina, Borbonia, in mari.

Longitudo 2 speciminum 167"' et 251".

Vr.RSL. EN MEDED. 4FD. XATÜÜRK. 2de BEEKS. DEEL III. ü
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Kern. Le poisson que m.-schlegel a décrit et fait figurer

dans la Faune du Japon sous le nom de Chaetopterus, doit être

définivement place a cöté des Lutjanus. H en a tous les carac-

tères et ne s'en distingue essentiellement que par Fabsence

d
1

écailles a la dorsale et a F anale. C'est un type intermediaire

entre les Lutjanus, les Dentex (Synagris) et les Aphareus et il pré-

sente la physionomie générale du corps et des nageoires des Dentex

avec la dentition des Lutjanus. (Test a, ce type que je rapporte

inaintenant Tespèce qu'en Tan 1852 je décrivis sous le nom

de Pristipomoides typus (Diagn. vischs. Sumatr. Tient. I-IY,

Kat. T. Ned. Ind. III p. 575), espèce que depuis j'ai consi-

dérée comme un Dentex (Synagris) et comme un Lutjanus

(Mesoprion) mais que j'avais dü laisser dans un genre distinct

qui cependant ne peut pas porter le nom, du reste peuheureu-

sement choisi, de Pristipomoides, puisque m.- schlegel lui avait

déja appliqué celui de Chaetopterus.

Quant a ce genre Chaetopterus M.- schlegel 1'a assez bien

décrit, mais c'est une erreur qu'il ne lui donne que 4 rayons

aux branchies, erreur qui ne s'explique que par le fait que m.-

schlegel n'a pu examiner qu'un individu empaillé. Puis aussi

M.- schlegel ne parle point de la nudité complete de la dorsale

et de Tanale, mais sa figure rend parfaitement bien ce caractère.

L'espèce actuelle est fort voisine de celle du Japon, que

j'ai nommée Chaetopterus Sieboldi et que M.- güsther, dans

son grand Catalogue a indiquée sous le nom de Chaetopterus

dubius, mais celui-ci est dit avoir 75 écailles sur une rangée

longitudinale, nombre que j'ai vérifié sur le même individu sur

lequel M.- schlegel a établi le genre. Le Sieboldi se distingue

encore par ses dents qui sont beaucoup moins fortes et ne pré-

sentent point de canines intermaxillaires, qui dans le microlé-

pis sont assez développées.

Pour ce qui regarde le Chaetopterus pristipoma, cette espèce

se distingue essentiellement tant du Sieboldi que du microlepis

par ses grandes écailles, qui ne sont qu'au nombre de 52 sur

une rangée longitudinale. Par rapport a récaillure il est donc

plus voisin du microlepis, mais il s'en distingue encore par plu-

sieurs autres caractères, par la forme du corps qui est plus

raccourci, par la tête qui est plus haute, par les dents dont
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celles des machoires sont plus fortes et celles du vomer et des

palatins raoins développées, par les écailles des tempes, des joues

et de ropercule qui ne forment qu'un moindre nombre de ran-

gées, par Ie dernier rayon de la dorsale et de Tanale qui est

beaucoup plus prolongé, par la caudale dont Ie lobe supérieur

se prolongé en forme de filet ou de soie et qui est beaucoup

plus longue que la tête, etc.

J'ajoute ici la description détaillée de cette dernière espèce.

Chaetopterus pristipoma Blkr.

Chaetopt. corpore oblongo vel subelongato compresso altitudine

3^ ad 3^ in ejus longitudine absque pinna caudali, 44 ad 4J-

in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis 2

circiter in ejus altitudine; capite 3-g- ad 2>\ in longitudine

corporis absque pinna caudali, 4^ ad 4| in longitudine corporis

cum pinna caudali; altitudine capitis lg- circiter-, latitudine ca-

pitis 2 circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3^ fere in

longitudine capitis, diametro ~ circiter distantibus; linea rostro.

dorsali rostro nuchaque convexa, fronte verticeque rectiuscula;

fronte planiuscula linea interoculari vix convexa; fronte, vertice,

rostro, osse suborbitali anteriore maxillisque alepidotis; rostro

convexo oculo non multo breviore; osse suborbitali anteriore sub

oculo oculi diametro minus triplo humiliore; naribus minus ea-

rum diametro distantibus, oblongis, posterioribus anterioribus

paulo majoribus patulis, anterioribus valvula elevata claudendis;

maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviore, sub pupillae

parte anteriore desinente 2-J circiter in longitudine capitis; den-

tibus intermaxillaribus pluriseriatis serie extema ceteris conspicue

majoribus distantibus utroque latere 14 circiter quorum 2 an-

terioribus caninis curvatis externo quam interno longiore me-

diocri ; dentibus inframaxillaribus anterioribus pluriseriatis latera-

libus uniseriatis utroque latere serie externa 20 circiter conicis

acutis inaequalibus quorum subanteriore canino mediocri cur-

vato ; dentibus vomerinis et palatinis minimis, vomerinis in thur-

mam A formem, palatinis utroque latere in vittam gracillimam dis-

positis; lingua edentula; squamis temporalibus in series 4 trans-

6*
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versas dispositis, serie anteriore non longe a linea capitis mediana

remota; sqnamis genis 6- seriatis, operculo 7- vel 8-seriatis, in-

teroperculo 3- seriatis
;
praeoperculo subrectangulo angulo rotun-

dato, limbo alepidoto, margine posteriore non emarginato, postice

inferneque leviter denticulato denticulis angulo ceteris majoribus

;

operculo spinis 2 planis, inferiore pungente; osse suprascapulari

crenato-denticulato ; linea laterali param curvata, singulis squa-

mis tubulo simplice notata; squamis lateribus 52 circiter in li-

nea laterali, 22 vel 23 in serie transversali quarum 6 lineam

lateralem inter et spinas dorsales medias
;
pinna dorsali alepidota

parte spinosa parte radiosa longiore spinis valde gracilibus 4a
,

5 a et 6 il ceteris longioribus 2 circiter in altitudine corporis,

membrana inter singulas spinas non vel vix incisa; dorsali ra-

diosa radio 1° simplice spina 10 a paido longiore, radio postico

radio peniüthno duplo circiter longiore; pinnis pectoralibus acu-

tis capite paulo brevioribus ; ventralibus acutis capite absque ros-

tro non ad vix brevioribus spina gracili capitis parte postoculari

longiore; caudali majore parte squamosa, valde profunde incisa

lobis valde acutis superiore inferiore multo longiore filiforme

producto capite multo longiore; anali alepidota dorsali radiosa

breviore et hmniliore, spinis gracilibus 3 a ceteris longiore, ra-

dio 1° diviso paulo breviore, radio postico radio penultimo du-

plo circiter longiore : colore corpore pinnisque roseo, capite superne

profundiore; iride flava; pinna dorsali basi, margine superiore

et fascia media interrupta viridescente-flavis ; linea laterali fus-

cescente-aurantiaca

.

B. 7. D. 10/11 vel 10/12. P. 2/14. V. 1/5. A. 3 8 vel

3/9. C, 1/15/1 et lat brev.

Syn. Prüti'pornondes typus Blkr, Diagn. vischs. Sumatr. Tient.

I— IV. Nat. T. Ned. Ind. III p. 575; Günth.,

Cat, Eish. I p. 380,

Denteaa pristipoma Blkr., Vijfde Bijdr. ichth. Celeb.,

Nat, T. Ned. Ind. YII p. 246.

Mesoprion dentex Blkr, Enum. Pisc. Arch. Ind. p. 20.

Hab. Sumatra (Siboga), Celebes, Nova-Guinea, in mari.

Longitudo 2 speciminum 275'" et 293'".

Bern. Les deux individus de mon cabinet proviennent de
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Siboga, capitale de la résidence de Tapanoli (cote occidentale

de Sumatra). Dans FEnumeratio specierum piscium j'ai indiqué

aussi comme habitation de cette espèce la mer d'Amboine, mais

Fexamen nouveau que je viens de faire de Findividu d'Amboine

m'a appris qu'il est de Fespèce du microlepis. Cependant Ie

pristipoma habite aussi les mers de Célèbes et de la Nouvelle-

Guinee, Ie Muséum de Leide possédant des individus péchés pres

de ces iles.

Les trois espèces de Chaetopterus indiquées dans eet ar-

ticle se font aisément reconnaïtre par Ie nombre des écailles

dans la ligne laterale, ce nombre étant, pour Ie Sieboldi de 74

ou 75, pour Ie microlepis de 66 ou 67 et pour Ie pristipoma

de 52. Or, ces espèces ne sont par les seules du genre. Je rap-

porte maintenant au même type au moins deux Mésoprions ou

Lutjanus des auteurs, c'est-a-dire Ie Mesoprion microchir BIkr

der mers de Ternate et d'Amboine et Ie Mesoprion chrysurus

CV. des Indes occidentales. Ces espèces se distinguent tout aussi

bien des vrais Lutjanus par leur dorsale et leur anale dénuées

d'écailles, par la faiblesse des épines de ces nageoires et par

la caudale a lobes fort pointues et grêles. Mais ces deux espèces

diflèrent des trois autres par Ie brièveté de la pectorale, qui

est beaucoup plus courte que la tête. Du reste Ie microchir n'a

que 49 ou 50 écailles dans la ligne laterale et Ie chrysurus

en présente de 55 a 60 et une formule assez différente des

rayons de la dorsale dont Ie nombre va a treize.

La Haye, Juin 1866.



OVER EENE
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VAN
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Dr. R. H. C. C. SCHEFFER.

MEDEGEDEELD DOOK DEN HEER

F. A. W. MIQUEL.

Voor eenigeu tijd ontving ik van den Heer j. H. mulder^

Apotheker te Utrecht, eene zaaddoos van Papaver somniferum L.r

die een geval opleverde van prolificatio fructipara mediana in-

clusa. Wel waren eenige dergelijke gevallen, ook bij andere

planten, waargenomen, doch deels waren zij niet afgebeeld,

deels onvolledig beschreven. Aan de andere zijde was dit geval

in sommige punten verschillend van de beschrevene, zoodat eene

afbeelding en beschrijving daarvan niet overbodig waren.

Uitwendig was aan die zaaddoos geene bijzondere afwijking

waar te nemen. Zij was slechts iets grooter dan gewoonlijk, en

aan de ondervlakte dieper ingedrukt.

In de opengesnedene zaaddoos ziet men op ééne plaats (zie

fig. A, 1) twee tusschenschotten vereenigd, welke vereeniging

ik ook bij eene tweede vrucht waarnam. Dat dit slechts eene

eenvoudige vergroeijing der placentae is, wordt bevestigd door

de omstandigheid dat het getal stigmata geene verandering had

ondergaan. In het midden der zaaddoos bevond zich eene roset

van verdroogde deelen, die bij nadere beschouwing eene rudi-

mentaire zaaddoos bleek te zijn. Eig. A vertoont de openge-

sneden zaaddoos van boven gezien met de roset fig. B, de

roset fig. A 2 van ter zijde, en fig. C dezelfde van onderen.

Alles is in natuurlijke grootte geteekend.
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liet is mij niet bekend of de moederplant der zaaddoos meer

zulke afwijkingen in de vrueht had opgeleverd, noch of de

bloem, die de vrucht voortbragt, in eenig ander deel van het

gewone verschilde.

Uit het midden dan van de basis der vrucht, verheft zich

als voortzetting van den peduncuhis een tamelijk dikke steel,

ongeveer 1 centimeter lang, die van boven 13 blaadjes draagt,

welke eenen enkelen krans vormen en gedeeltelijk geheel vrij,

gedeeltelijk in verschillende graden met elkander vergroeid zijn.

Aan deze afzonderlijke blaadjes of carpella zijn de volgende

bijzonderheden op te merken .

1°. het weefsel, waaruit ze bestaan is vast, droog en broos;

2°. allen zijn voorzien van eenen dunneren rand, die bij de

meeste aan de basis begint, bij alle zich voortzet langs den

bladrand en den top, waar hij eene insnijding vertoont, zoodat

de eigenlijke top vrij blijft en de rand daar twee ronde lob-

ben draagt (A en B, 3)

;

3°. aan de boven oppervlakte van elk blaadje ziet men ter

hoogte van den top, dus daar waar de dunnere rand eindigt,

een langwerpig-driehoekigen processus van tamelijke dikte en aan

de binnenzijde met korte wollige haren digt bezet; dit uitsteek-

sel staat verticaal tegen het blad aan of is meer naar binnen

gekromd en duidelijk te zien in fig. A, 4;

4°. op elk ziet men op kleinen afstand van den bladrand eene

verhevene lijn, die met talrijke kleine ligchaampjes bezet is.

Sommige blaadjes zijn met de randen aan elkaar gegroeid,

andere aan den top. Twee carpella, die behalve aan den top

geheel vereenigd zijn, (fig. B en C, 5) vertoonen nog de bij-

zonderheid, dat de verhevene lijnen, sub 4°. bedoeld, aan de

basis vereenigd zijn en ééne enkele uitmaken.

Bij diegenen, welke aan den top vergroeid zijn, is de plaats

der vergroeijing aan de randen der uitsteeksels (fig. A, 4). De

grens der afzonderlijke uitsteeksels is aangeduid door eene kleine

verhevenheid. De vleugelvormige rand (fig. A en B, 3), waar-

van de top, zoo als gezegd is, ingesneden is, blijft dus boven

de plaats van vereeniging der carpella uitsteken en staat min

of meer verticaal daarop.

Ik zal trachten door vergelijking met de normale vrucht, dr
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beteekenis der verschillende waargenomen deelen aan te wijzen.

Elk blaa'dje vertegenwoordigt, hieraan is geen twijfel, een af-

zonderlijk carpellum. De insnijdingen in den vleugelvormigen

rand vinden hare homologa in de insnijdingen van den gelobden

stigma-rand van de normale zaaddoos, tusschen eiken verhevenen

dubbelen straal van het stigma. De processus (fig. A, 4) beant-

woorden aan het gedeelte van den bovenwand van de zaaddoos,

van buiten door den opstaanden rand van het stigma begrensd.

Dit blijkt daaruit dat 'zij ook met de wollige haren bezet zijn,

welke men bij eene normale vrucht van binnen aan den bo-

venwand waarneemt. De verhevene lijnen, sub 4°. bedoeld,

zijn de placentae, die ook hier reeds met ovtda, in allerlei

graden van ontwikkeling verkeerende, bezet zijn.

Alvorens echter uit de vermelde feiten eenige gevolgtrekkin-

gen op te maken, is het noodig eerst andere, reeds bekende

gevallen kortelijk na te gaan.

Reeds vroeg heeft men fructus infructïbus waargenomen; om

de uitgebreidheid van de literatuur bepaal ik mij tot de vermel-

ding der voornaamste gevallen, die mij bekend zijn, en waarbij

eene vrucht of een rudiment daarvan werd waargenomen in

eene geslotene, van buiten bijna of geheel normaal ontwikkelde

vrucht.

JaGER (Ueber die Miszbildungen der Gewdchse, Stuttgart, 1814)

noemt ze fructus praegnantes. Hij citeert twee voorbeelden van

appelen, vermeldt door sachs in zijne Gummarologia, p. 144.

Eümpiiius vermeldt er een bij Durio, waar echter de kleinere

vrucht besloten was in een van de hokken der moedervrucht en

alleen bestond uit een merg van sponsachtig weefsel. De boom,

waaraan dit geval werd waargenomen, bracht twee jaren ach-

tereen zulke vruchten voort. JaGER vermeldt nog verschillende

gevallen van Citrus Aurantium, waaronder echter slechts één

voorkomt (beschreven in de Verhandelingen van het Genootschap

der Wetenschappen te Vlissingen, Deel YII, p. 285) waarbij de

moedervrucht aan den top gesloten was.

Schimper deelt in de Flora van 1829 bl. 426 een ge-

val mede van Papaver somnifemm, dat vrij wel met het mijne

overeenkomt. Hij verhaalt: u binnen in eene rijpe, tamelijk

groote, maar overigens normaal gevormde zaaddoos ziet men,
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op eenen dikken steel, die zich uit de basis verheft, eene me-

nigte opene carpella, die schoon gerand zijn en talrijke ovula

op de placentae vertoonen. Sommigen, die dicht bij elkander

staan, zijn geheel of half vergroeid en hebben op deze kleine

plaats het gewone aanzien van een deel eener normale zaad-

doos. Men ziet zeer duidelijk, hoe de stigmata aan beide zij-

den van den top van een ca'rpellum, d. w. z. door de bovenste

randen er van, worden gevormd, dus noodzakelijk met het

midden of de vlakte er van moeten afwisselen." Het is te

betreuren dat niet vermeld wordt of zich op elk carpettum

ééne placenta vertoonde of wel twee : echter meen ik uit zijne

redeneering tot het laatste te mogen besluiten. Clos vermeldt

in de Mémoires de VAcadém. Imp. des Sciences de Toulouse, t.

VI, p. 66 eenige belangrijke monstrositeiten van dezelfde plant

en komt in de Ann. des Sciences nat. Bot. 5 sér., t. III,

p. 313 daarop terug. Hij zag in al de vruchten eener

plant van binnen eene prolificatio, bestaande uit 1 of meer

(3—4) rudimentaire bloemen, waaraan hij het volgende op-

merkte: op de rugvlakte van elk carpettum zag hij eene lon-

gitudinale groef en aan de twee randen van het omgekromde

uiteinde een witachtig papilleus Aveefsel. Van de zelfde pagina

gaat een processus uit, volgens hem beantwoordende aan de

elementen die de gelobde membraan vormen, welke boven op de

zaaddoos, den ondersten rand van den stylus uitmaakt. Op het

midden van de pagina superior en langs de lijn, die met de

middennerf overeenkomt, is eene sponsachtige verticale verhe-

venheid; zij is de placenta, voorzien van talrijke ovula. Hij

besluit er uit dat elk tusschenschot eener Papaver-vrucht, niet

de plaats van vergroeijing aanduidt van twee carpella, maar

het midden van elk carpettum.

Een geval van Citras Aarantium wordt vermeld door per-

rier in het Buil. de la Soc. Linn. de Normandie, 1863— 1864,

p. 409 en een soortgelijk voorwerp van denzelfden aard wordt

bewaard op het Rijks-Herbarium te Leiden.

Clos zegt (l. c.) dat de placenta bij Papaver somnifcrum

ontstaat uit hei. midden van elk carpettum, en vindt hierin
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eenigzins eene bevestiging van het vermoeden, uitgesproken

door HüGO von mohl (Vermischte Schriften, p. 44,) die rnet

naauwkeurigheid de verandering beschreven heeft van anthe-

rae in carpella bij dezelfde plantensoort. Bij eene vergelij-

king der feiten, door von mohl waargenomen, met de mon-

strositeit, die ik zoo even beschreef, vindt men eene verrassende

overeenkomst. Ook daar komen op de binnenzijde van het

folium staminale op den eersten trap van verandering, longitu-

dinale aanzwellingen voor en wel naar twee zijden, zoo als o.

a. duidelijk is op de doorsnede, tab. I, fig. 10 (v. mohl /. c.) y

waar de eene zijde der placenta met eitjes is voorzien, de an-

dere niet. In fig. 13 (/. c.) vindt men die twee placentae terug.

Den omgeslagen vleugelachtigen rand, door von mohl aan den

top waargenomen, vinden wij terug in den rand fig. A en B,

3, en het omgekromde gedeelte, even als het vorige bij fig.

14 (/. c.) duidelijk, heeft zijn homologon in het uitsteeksel

fig. A, 4 mijner afbeelding.

Den vleugelachtigen rand vindt men ook bij clos en bij

schimper terug en wel even zoo ingesneden: „van een wit-

achtig papilleus weefsel/'' De uitsteeksels (fig. A, 4) vinden wij

eveneens bij clos, die ze ook processus noemt.

De verklaringen door von mohl en clos van de genoemde

deelen gegeven komen hierop neder. Den rand hielden beide

voor beginselen van het stigma, en de dubbel gestreepte stra-

len voor een normaal stigma, als ontstaande door de vergroei-

jing van de twee lobben van dien rand van het zelfde carpel-

lum. De processus is bij hen homoloog met den gelobden

verticalen rand, die bij eene volkomen gevormde vrucht het

stigma omgeeft.

Uit de door mij waargenomen feiten echter volgt dat de

rand fig. A en B, 3, den opstaanden gelobden rand rondom

het stigma vormt. De processus fig. A, 4 vormt het stigma, en

de verdieping tusschen de dubbele streepen wijst de plaats aan,

waar twee naburige carpella zijn vergroeid. Hetzelfde is het

gevoelen van schimper, zoo als uit de aangehaalde plaats blijkt.

Tusschen elke twee stralen van het stigma ziet men in den

'opstaanden rand eene insnijding die reeds bij de rudimentaire

carpella aanwezig is, fig. A en B 3.
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Snijdt men de voortzettingen van de tusschenschotten, ter

plaatse waar de stralen van het stigma aanwezig zijn, dwars

door, dan ziet men dat elk tusschenschot bestaat uit twee

buitenste vaste lagen en eene lossere tusschenlaag. Deze tus-

schenliggende laag bemerkt men ook zeer goed bij eene ver-

tikale tangentiale doorsnede van het stigma. Daar kan men

duidelijk zien dat de twee randen der stigmastralen afzonder-

lijk bestaan en zich vereenigen (door de lossere tusschenlaag,

die eerst niet bestaat) om te zamen een enkel tusschenschot te

vormen

Zekerlijk heeft clos zich laten verleiden tot vermelde conclusie

doordat bij zijne monstrositeiten de placenta zich bevond op de

middennerf der carpella. Kan eene vergissing hier ook moge-

lijk zijn , veroorzaakt door de kleinheid der carpella en door de

daardoor ontstane toenadering der twee zij delingsche placentae?;

want ook bij de door mij beschrevene afwijking kwamen de placentae

niet juist aan de randen der carpella voor, maar op eenigen afstand

er van. Ook von mohl (/. c.) beeldt er twee af en de omstandig-

heid, dat schimper zegt dat de strepen op de stigma-stralen

worden gevormd door de bovenste randen der carpella, deze

stralen juist boven de tnsschenschotten liggen, en hij dus ook

elk schot als de grens beschouwt van twee carpella, duidt

aan dat hij ook op elk carpellum twee placentae heeft opge-

merkt. Bij de twee van onderen vergroeide vruchtblaadjes wa-

ren ook de naburige placentae vergroeid en vormden er slechts

ééne.

In elk geval wijst de door mij beschrevene monstrositeit

daarop, dat, in tegenstelling van wat thans algemeen wordt

aangenomen en als zoodanig ook door duchartre wordt gezegd

in zijne Mements de Botanique p. 571,

1°. de tusschenschotten der Papaver-vrucht geene dissepimenta

spuria zijn;

2°. dat men niet in het midden der hokken de plaats van

vereeniging moet zoeken der afzonderlijke carpella, maar dat

de tusschenschotten de vereenigde placentae der vruchtbladen zijn;

3°. dat het stigma-gedeelte van elk vruchtblad niet is elke

lob van den rand met een dubbelgestreepten straal, maar be-

staat uit eenen in het midden ingesneden recht opstaanden
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rand, gelegen tussehen twee strepen van twee afzonderlijke

stigma-stralen.

Deze gevolgen sluiten evenwel de mogelijkheid niet uit dat

bij andere planten de placenta ingeplant zij op de midden-

nerf van het carpelhtm, en de nadere studie van de ontwikke-

lingsgeschiedenis der Papaver-vrucht zal moeten uitmaken of

mijne voorstelling van haar ontstaan de juiste is.

Leiden, October 1867.



PHYTO-PHYSIOLOGISCHE BIJDRAGEN

]f. W. P. RAUWENHOFF.

1.

HET VERBAND TUSSCHEN DE VERDAMPING EN DE OPNEMING

VAN WATER DOOR DE PLANT.

Sedert de beroemde proef van hales met Helianthus annuus

Is eiken plantkundige bekend, dat de planten eene groote boe-

veelheid waterdamp in de lncht uitstorten. Algemeen heeft men

deze verrichting van groot belang voor het leven der plant ge-

oordeeld en onderscheiden geleerden van vroeger en later tijd

hebben het verschijnsel in verschillende richtingen bestudeerd.

Het onderzoek werd meestal in verband gebracht met het nog

steeds onopgeloste vraagstuk van de sapbeweging in de plant,

waardoor het belang en ook de omvang der quaestie niet wei-

nig vergroot werden. Vooral heeft unger op dit gebied veel

belangrijks geleverd. In eene reeks van bijdragen heeft hij een

aantal nauwkeurige proeven beschreven, en eene vrij volledige

critische beschouwing van den arbeid zijner voorgangers gegeven.

Voor de geschiedenis van dit onderwerp mag dus naar zijne

opstellen (Sitsungsber. der Kais. Ahacl. der Wissensch. Bd. 43,

44 en 50) verwezen worden.

Intusschen zijn hier en daar nog punten overgebleven die

nader toelichting of bevestiging behoeven, te meer omdat de ge-

volgtrekkingen, door unger met betrekking tot de sapbeweging

in de plant gemaakt, door onderscheiden plantenphysiologen be-

streden worden. Als eene bijdrage hiertoe mogen de volgende
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proeven over het verband tusschen de hoeveelheid water die

opgenomen en die welke verdampt wordt, eene plaats vinden.

Unger heeft in 1861 (Sitsungsber. d. Kais. Akad. d. Wis-

sensch. Bd. 44, s. 359) gezocht naar de betrekking tnsschen

deze beide grootheden. Hij nam afgesneden takken, die hij in

water plaatste, waarvan de oppervlakte hetzij door eene laag

olie, hetzij door luchtdichte sluiting met glazen platen, van

de buitenlucht afgesloten was. De verdamping van den bebla-

derden tak werd uit het gewichtsverlies van den toestel, de op-

zuiging uit het verminderde volumen van het water bepaald.

Hierbij vond hij met zeer verschillende planten steeds de hoe-

veelheid van liet verdampte water grooter dan die van het op-

genomene. Later experimenteerde hij met geheele planten, die

hij met de wortels zorgvuldig liet uitgraven en in water plaat-

sen (Ranunculus polyanthemus en Polygonum hydropiper). Hij

verkreeg dan hetzelfde resultaat : -de opneming was een weinig

minder dan de verdamping ; een enkele maal waren beide groot-

heden gelijk. Wanneer de plant begon te verwelken, dan werd

steeds de verdamping overwegend. Eindelijk liet hij krachtig

ontwikkelde plantjes van Polygonum lapathifolium, na uit het

slib voorzichtig uitgegraven te zijn, in water nieuwe wortels

maken en eerst daarna werden zij aan de proef onderworpen.

In dit ééne geval, waarbij de planten goed bleven voortgroeien,

overtrof de opneming de verdamping in hoeveelheid, de eerste

was ten hoogste 7 pCt. grooter.

Drie jaren later {Sitsungsber. d. Kais. Ah/d. d. W. 1864.

Bd. 50) maakte unger opmerkzaam op het bekende verschijn-

sel, dat bebladerde takken in water gebracht aanvankelijk frisch

blijven, maar na eenigen tijd beginnen te verdorren, hoewel

zij schijnbaar in veel gunstiger omstandigheden geplaatst zijn

om water op te nemen, dan in den grond staande planten.

Hij wees er op, dat er dus eene eigenaardige belemmering moet

zijn, die of de opneming van water of de doorvoering daarvan

door de plant langzamer of onmogelijk maakt, en hij trachtte

die verhindering te overwinnen door de snede van den tak zoo-

danig met water in aanraking te brengen, dat dit eene drukking

van eenige voeten hoogte daarop uitoefende.

Wanneer hij de opneming onder deze omstandigheden verge-
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leek met die van een op de gewone wijze in water geplaatsten

tak, dan vond hij de eerste grooter; de tak bleef langer frisch,

maar toch ook dan werd de opneming eiken dag minder en ein-

delijk vertoonden zich evenzoo de verschijnselen van verwelken

en slap hangen der bladen. Eerst bij eene drukking van onge-

veer | atmospheer bleef de plant turgesceerend en opende zelfs

hare bloemen. ILvger zag daarbij tevens, dat de opneming over

dag meer dan het dubbele van die des nachts bedroeg. Hij

leidde uit zijne proeven af, dat de transspiratie niet wordt ver-

oorzaakt door de opneming van water, maar omgekeerd deze

door de transspiratie, hoewel men daaruit niet mag besluiten,

dat zij als een zuigpomp de optenemen wratermassa optrekt.

Ik heb het niet onbelangrijk geacht, in deze beide richtingen

de proeven te herhalen en ze met elkander te verbinden. Eens-

deels toch behoort het tot de belangrijkste vragen der transspi-

ratie, hoeveel van het opgenomen water in het algemeen door

de plant afgescheiden en hoeveel tot onderhoud en groei van

het organisme teruggehouden en verbruikt wordt ; ten anderen

kan de opsporing van de omstandigheden welke die. verhouding

wijzigen, leiden tot de kennis van de oorzaken der beweging

van het vocht in de plant.

Ik heb daartoe in de eerste plaats de betrekking van ver-

damping en opneming vergeleken bij verschillende drukking.

Een tak van Eugenia robusta A met 164 blaadjes, (zie

Eig. 1) hebbende gezamenlijk eene oppervlakte van 1572

vierk. cent., werd in Maart 1867 door middel van eene door-

boorde caoutchouckurk met het afgesneden einde luchtdicht ge-

sloten in een glazen fleschje geheel met gedestilleerd water ge-

vuld. Door eene tweede opening in dezelfde kurk sloot evenzoo

luchtdicht eene open glazen buis, die ruim 1 meter lang en

4 mm. wijd was. Yooraf had ik den inhoud der buis bepaald

en dezen in tiende deelen v. C.C. met den diamant daarop aan-

gegeven. Ook deze buis werd met water geheel gevuld, en de

stand van het vocht nauwkeurig opgeteekend. Tn dezen een-

voudigen toestel werd de drukking aangewezen door de hoogte

der vochtkolom, de opneming van water door de vermindering

van het vocht in de opstaande glazen bnis, terwijl de verdam-

ping gevonden werd uit het gewichtsverlies bij herhaalde wegingen.
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Gelijktijdig werd een andere tak B van dezelfde plant met

106 blaadjes ter gezamenlijke oppervlakte van 772 vierk. centim.,

door middel van eene doorboorde kurk, met het afgesneden einde

geplaatst in eene van onderen dichte en verdeelde glazen bnis,

terwijl door eene tweede opening der kurk een klein, van weers-

zijden open glazen buisje gebracht werd, bestemd om lucht toe

te laten naar mate het water in de verdeelde buis door opzui-

ging van den tak allengs verminderde.

De uitkomsten waren de volgende

:

JEvgenia rohvsta.

A. B.

Aantal

Duur der proef. uren.

1867.
(j Mrt. 3|«» nm. —10Mrt.lH u vm. 19£

opgenomen

water,

in wichtjes.

2.24

verdampt,

wichtjes.

1.30

drukkende

waterkolom.

Ctm.
99-02

opgeno-

men, in

wichtjes.

ver-

dampt, in

wichtjes.

10 « 2p » -11 " 1 »nm.22i 2.85 2.90 99-52 1.0 1.8

11 „ i u n —12 » ]0iu vm. 21| 3.15 2.20 52— 4 2.0 1.55

12 » 10*u vm. —13 // 12£u nm. 26 1.8 185

13 ir 12|u nm. —14 // H u » 25 2.0

6.8

2.10

8.24 6.40 7.3.

De proef leert, dat, hoewel verdamping en opneming op de

verschillende dagen zeer onderscheiden waren, door A ten slotte

meer opgenomen dan verdampt, door B meer verdampt dan op-

genomen was.

Eene proef, gelijktijdig genomen met een tak van Laurus

Persea met 23 bladeren, en op dezelfde wijze ingericht als die met

Eugenia robusta A, gaf dezelfde uitkomst. Ook hier werd onder

den invloed der groote drukkende waterkolom meer water opge-

nomen dan verdampt. Dit was vooral duidelijk, toen, nadat de

toestel van 9 tot 13 Mrt. gewerkt had en de verdamping de

opneming begon te overtreffen, eene tweede buis met water op

de eerste werd geplaatst, zoodat eene waterkolom van 1.90 me-

*) Waar in deze en in de volgende tabellen de drukkende waierkolom door twee

getallen is aangeduid, wordt daarmee bedoeld de drukking bij bet begin en die bij

het einde der proef. De drukking was veranderlijk, omdat het water in de op-

staande buis daalde naar mate er vocht door den tak werd opgenomen.
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ter op de snede drukte *). Hierdoor werd eene ruime hoeveel-

heid vocht in den tak als geperst en de betrekking tusschen

verdamping en opneming werd omgekeerd. Dit blijkt uit de

volgende cijfers

:

Lavrus Persea L.

Water Drukkende

1867.

9 Mrt. 4* nm.—10 Mrt. 11 * ra.
uren.

19

opgenomen,
wichtjes.

3.12

verdampt.

wichtjes.

2 15

waterkolom.

Ctm.

92 — 72.5

10 " llu vm.—11 " 1
u nru. 26 2.91 2.85 72.5- 57

11 // luiim.—12 » lO^vm. 21* 1.72 130 57 — 46

12 » ll^vm.—13 " 12èu nm. 25| 2.37 2.40 92 — 77

13 // 3^nm—14 /' liu * 22 3.74 2.20 190 —156

14 // Hu n —15 // 11 ° vm. 2H 2.J8 3.00 156 —139

15 * lluvm.— 16 n 6 u nm. 31 2.76 2.80 139 —109.5

18.80 16.70

De tak was aan het eind dezer proef nog volkomen frisch,

zoodat hij nog voor eene andere proef kon dienen.

De uitkomst is dus, dat bij afgesneden takken de verdamping

overwegend is boven de opneming van vocht, met uitzondering

van het geval waarin het water onder eene voldoende drukking

in den tak geperst wordt. Dit is geheel in overeenstemming

met hetgeen unger heeft gevonden.

Anders echter is het bij groeiende planten. De tot nu toe al-

leen staande proef van usger met Polygonum lapathifolium zag

ik met andere planten bevestigd.

In Februari 1867 had ik voor de ontwikkeling van water-

wortels en ter herhaling van de proeven van hanstei>" (Prings-

heims Jahrb. II, p. 407) stekken van INerium Oleander, van

Salix en andere planten in water gebracht. Eenige daarvan hadden

zich uitnemend goed ontwikkeld en in Juli onderscheiden nieuwe

bladeren en een aantal wortels gemaakt. Van deze planten nam

ik een Nerium Oleander met 18 ontwikkelde bladen (waarvan

*) De beide iange glazen buizen waren door caoutchouc aan elkander bevestigd,

en hierom een Q.uetschhahn met schroef, zoodat, wanneer deze ge>loten was, de

bovenste buis kon omgekeerd en tegen de andere gebonden worden, zonder dat een

enkele droppel daaruit ging. Hierdoor werd het mogelijk, den langen toestel zou-

der moeite nauwkeurig en herhaaldelijk te wegen.

VERSE. EN MEDED. AFD NATUCRK. 2de REEKS. DEEL III. ~,
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15 in het water gevormd) en met een net van wortels, die niet

minder dan 80 C.C. ruimte besloegen; en een Calodracon heli-

coniaefolius (sedert 12. Eebr. in het water staande) met vijf

forsche bladen, alle in het water gevormd en met een aantal wor-

tels, SS C.C. ruimte innemende. Elk van deze werd geplaatst in

een glas (zie Eig. 2), waarop uitwendig eene schaal was aange-

bracht tot aanwijzing van den juisten inhoud. Dit glas werd tot eene

bepaalde hoogte met water gevuld, en van boven gesloten met

twee halfcirkelvormige glazen platen, die aan elkander nauwkeu-

rig sloten en alleen eene kleine uitholling voor doorgang van den

plantenstengel hadden. Zoowel deze plaats, als de punten waar

de glazen platen op het cilinderglas rustten, werden met een

mengsel van olie en was zorgvuldig gesloten ; daarna werd ter be-

paling der verdamping het geheel gewogen, ter bepaling der op-

zuiging de hoogte van het vocht afgelezen, met inachtneming der

noodige correctie voor de ruimte door de wortels ingenomen.

De uitkomsten waren de volgende

:

A. Nerkim Oleander.

water

1867.

4 Juli 3|u.~ 5 Juli 3i*.

Uren,

24

verdampt,

wichtjes.

8.7

opgenomen,

wichtjes.

10 .... In de kamer

5 // 31*.— 6 » IK 22 10.4 11 gehouden.

6 » liu._ 7 „ 21*. 25 15.6 1G . . 's middags eenige

7 „ 2iu_ 8 » 5|u. 26| 11.85 12 uren buiten gezet,

8 // 5*".- 9 * 12|u. m 5.75 7 zonneschijn.

9 " 12H—10 * 1 «. m S.20 9

10 « 1 u__11 ',
11 u 22 6.45 6

05.95 71

B. Calodracon /leliconiaefolius .

8 Juli 6K— 9 Juli 12K
9 o 12**.—10 » m*.

10 * 12èu._H „ 11 u

Jren.

18

verdampt,
wichtjes.

2.8

opgenomen
wichtjes.

7.0

24 3.8 4.0

22è 41 6.0

10.7 17.0

In beide gevallen dus werd meer water opgenomen dan ver-

dampt, bij de monocotyle plant zelfs veel meer.

Om de verschillende werking van groeiende planten en afge-

sneden takken te zien, nam ik een versch afgesneden tak van
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2.5 w. 2.0 w.

9.3 // 2.0 »

2.2 n 3.0 *

4.3 // 5.0 //
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Nerium Oleander ook met 18 bladen en zooveel mogelijk gelijk

aan de in het water levende plant A. Deze tak werd geheel

op dezelfde wijze in een gemeten glas met water gebracht en

op dezelfde uren gemeten en gewogen.

Ik verkreeg toen deze uitkomst:

C. Nerium Oleander, (afgesneden tak).

uren.

5 Juli 3fu. nm. — 6 Juli lf». nm. 22

G // 11*- // — 7 i' 2iu. h 25

7 „ 2iu. „ _ 8 // 5$u. r 26|

8 » 5^. // —10 u 1 u 433

De verdamping was in de eerste twee dagen grooter dan de

opneming, en de top van den tak begon reeds een weinig slap

te hangen, waarom ik den 7 aen Juli over den tak eene klok

bracht, ten einde de verdamping te temperen. Dit had ten ge-

volge, dat de drie volgende dagen een weinig meer werd opge-

nomen dan afgegeven, en de top van den tak rees weer op.

Waarschijnlijk begon nu de tak een weinig te groeien en

was de grooter opname een gevolg van het begin van de vor-

ming van wortels, hetgeen, gelijk men weet, bij Nerium zoo

gemakkelijk in water geschiedt.

Opmerkelijk is intussenen het groote verschil in absolute hoe-

veelheid zoowel van het opgenomen als van het verdampte wa-

ter tusschen de groeiende plant A en den afgesneden tak C.

Bij beide was de transpireerende oppervlakte nagenoeg even groot,

maar de dagelijksche verdamping van A overtrof meer dan 3 maal

die van C.

De genoemde eenvoudige proef verklaart, naar ik meen, ook

de werking van het sinds lang in den tuinbouw gevestigde ge-

bruik, om stekken, jonge plantjes en kasplanten die veel vocht

verlangen, onder klokken en stolpen te kweeken. Om diezelfde

reden worden ook de heesters en boomen, die men verplanten

wil, gesnoeid, zoodat de verminderde opneming van vocht door

de ten gevolge der verplanting minder werkzame wortels, meer

in overeenstemming komt met de verdamping door de bladen.

In de bovengenoemde proeven had ik ook gelegenheid om de
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opneming van water op verschillende tijden van den dag na te

gaan. Dat de verdamping op de warme middaguren, vooral

wanneer de zon schijnt, het grootst is, is wel bekend. Voor

de opneming van water vond ik hetzelfde, geheel in overeen-

stemming met de uitkomsten van unger (Sitsnngsber. d. Wiener

Ah/d. Bd. 50). Er werd over dag meestal tweemaal zooveel

opgenomen als 's nachts.

Uit de eerste der bovengenoemde proeven (bl. 96) blijkt dat

bij voldoende drukking der vochtkolom meer opgenomen wordt

dan verdampt.

Dit wordt nog nader bevestigd door de volgende proef, waarin

ik bij afwisselend grooteren en kleineren druk en evenzoo bij

zuiging, de betrekking tusschen verdamping en opneming van

vocht bepaalde. Een afgesneden tak van Eugenia robusta met

133 bladen, hebbende eene oppervlakte van 1036 vierk. ctm,

werd door middel van een caoutchouckurk luchtdicht bevestigd

in een met water geheel gevuld neschje, terwijl door de tweede

opening der kurk evenzoo luchtdicht gebracht werd eene twee-

maal omgebogen glazen buis, waarvan de inhoud nauwkeurig be-

kend was, en die van het open einde bij z tot y met water,

van x tot y met kwik gevuld werd (zie Eig. 3). De geheele

toestel kon gemakkelijk gewogen worden. Zijn gewicht bedroeg

niet meer dan 0.25 kil. Door het gewichtsverlies werd het

verdampte vocht, door de verandering in. stand van het kwik

werden het opgenomen water en de drukking waaronder dit

stond, bepaald. De wegingen geschiedden eenmaal daags, de

opteekening van den stand van het kwik meermalen in de 24

uren. Het bleek hieruit weder:

1°. dat de opneming van water grooter is dan de verdam-

ping, wanneer het water onder eene zekere drukking staat

;

2°. dat daarentegen, bij afwezigheid van die buitengewone

drukking en bij zuiging, de verdamping relatief grooter

wordt

;

3°. dat het mogelijk is, door vermeerdering of vermindering

dier drukking meer dan eens de betrekking tusschen ver-

damping en opneming omtekeeren;
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4°. dat de opneming over dag en wel vooral in de namid-

daguren grooter is dan op de overige uren van het etmaal.

De volgende cijfers kunnen dit in bijzonderheden aantoonen:

Eugenia robusta.

opgenomen verdampt
water. water. drukkende kwikkolom in mm.
in per in per bij het bij het

1867. Uren. wichtjes, uur. wichtjes, uur. begin. einde. gemiddeld.

llMrt.3u.n. — lSMrtlloV. 30 1.60 0.08 1.45 0.07 + 150 — 10 + *<>

" 3*.n. — 6*».av. 3 0.55 0.18 + j 50 + 95 -f- 122.5

, „ 6u.av.— 12Mrt.6u v . 12 0.75 0.06 + 95 + 20 + 57.5

12Mrt.6u.v. — 11*. v. 5 0.30 0.06 + 20 — 10 + 5

13 *11*V.— 13 Mrt. 1<H«V. 33^ 1.60 O.O? 3.90 0.13 — 10 — 1*0 — 90
llu.v.-6*.av\ 7 1.10 0.15 — 10 — 120 — 65

* 6».av.— 13Mrt.lO£«.v. 16£ 0.50 0.03 — 120 — 170 — 145

13" lO^v —14 " 8u. n. 27± 3.45 0.09 5.90 0.31 — ?1 — 340 —155.5
„ „ lOiu—3iu. n . 5 1.05 0.21 1.60 0.32 — 71 — 175 — 123

3iu.n.—14Mrt.2u n. 22^ 1.40 0.06 4 30 0.19 — 108 — 240 — 174.

"Den 13den Maart was het fraaie zonneschijn. Buiten frisch,

in de kamer waar de plant stond 60° I\

Op dien dag begon uit de snede zich lucht te ontwikkelen,

die boven in het fleschje zich verzamelde. Dit werd in de beide

volgende dagen sterker en sterker, zoodat wel de verdamping,

maar niet de opneming van water nauwkeurig gemeten kon wor-

den. De eerste bedroeg:

verdampt drukk. kwikkolom in mm.
water. bij het bij het

wichtjes p. uur, begin. einde. geraidd.

14 Mrt. 2u.n. —15 Mrt. 10*u. v. 20**. — 2.55 0.12 —198 —210 —204
15 v 10iu. v.—16 10|n. v. 23iu . —4.55 0.19 —210 —215 —212.5

Ook den 15den Maart was fraaie zonneschijn, waardoor de

verdamping aanzienlijk werd. Dit geschiedde niettegenstaande

eene zuiging van meer dan [ atmospheer het vocht in tegen-

gestelden zin trok, zoodat de lucht door de luchtkanalen der plant

uit de snede werd gezogen. Die luchtontwikkeling werd van 16

tot 18 Maart zoo sterk, dat eenige kub. centimeters daarvan

boven het water kwamen. Deze door zuiging verdunde lucht

deed het kwik terugloopen, zoodat een weinig kwik uit de open

buis y vloeide.

De toestel werd daarop losgemaakt, de lucht verwijderd en
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met denzelfden tak, die volkomen frisch gebleven was en geen

enkel blad verloren had, werd de proef weder voortgezet. De

uitkomsten waren nu de volgende:

water

aantal opgenomen. verdampt. drukking.

Mrt. Mrt. uren. wichtjes p. uur. wichtjes p. uur. hegin. einde, gemidd

18 4|u. n.—19 6 u. av.

19 6 u.av—3© 1 u. n.

30 1 u. ii.—31 lil", v.

31 11*". V.-33 12 ».

33 12 u —33 12 ".

33 12 u —34 1 u
. n.

Daarna begon zich weder lucht uit de snede te ontwikkelen,

terwijl de verrichtingen van den tak minder werden, zoodat de

proef werd afgebroken.

25i 2.26 0.088 1.85 0.07 n-176 — 44 -f 66

19 0.70 0.037 095 0.05 — 44 — 111 - 77!

22i 0.64 0.03 1.10 0.05 -f 23 — 38 - 7.1

m 0.66 0.027 0.90 0.036 — 38 - 103 — 70.1

24 0.34 014 0.90 0.037 — 103 — 138 — 120.!

25 0.14 0.005 0.90 0.036 —138 — 152 — 145.

De bovenstaande proeven leeren, dat de opneming van vocht

door de planten niet direct afhankelijk is van de verdamping, en

dat nog veel minder de laatste van de eerste afhangt. Wel werd

bij groeiende planten (Nerium Oleander A., Calodracon B.) meer

verdampt en ook meer opgenomen dan bij afgesneden takken,

(Nerium C) ; wel bij eene drukkende vochtkolom meer dan zon-

der deze, maar tusschen de hoeveelheden van het verdampte en

opgenomen water is geen eenvoudige betrekking. Al moet ook

toegegeven worden, dat het groot aantal waterwortels der plan-

ten in de proeven A en B genoemd grooter oppervlakte en dus

ruimer gelegenheid tot opneming van water aanboden dan de

snede in de proef C, het is, geloof ik, niet juist, om daarvan

alleen de aanzienlijke verdamping en opneming der beide eerste

afteleiden. Men bedenke, dat in eene groeiende plant, welke

nieuwe organen ontwikkelt, veel krachtiger beweging en omzet-

ting der stoffen plaats heeft dan in een afgesneden tak, waarin

de geleiding van het sap, gelijk aanstonds blijken zal, als het

ware met elk uur trager wordt.

De hoeveelheid van het vocht, dat van eene bepaalde bladop-

pervlakte in een zekeren tijd verdampt, hangt, zooals de proe-

ven van ünger en anderen geleerd hebben, behalve van de struc-

tuur der opperhuid, vooral van den vochtigheidstoestand der
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lucht en van de temperatuur af. Het verdampte vocht geeft plaats

voor het vocht dat uit den wortel opstijgt en bevordert alzoo

de opneming. Maar men heeft daarom nog geen recht tot de

voorstelling, alsof die opneming eenvoudig door zuiging zou ge-

schieden, op de wijze als het water in de pomp wordt opgezo-

gen. Er is over deze vraag in den laatsten tijd veel getwist.

BöHxM (Sitsungsber. d. Kais. Akad. in Wien. Bd. 48. l e Abth.

p. 18—20. 1863) tracht op de genoemde wijze de opneming

van vocht door de plantenwortels te verklaren. Hij vindt de

oorzaak hiervan in de verdamping, waardoor het sap door de

luchtdrukking in de plant geperst wordt, zoodat het geheele pro-

ces slechts het gevolg van eene zuiging is. Unger. (Siisungs-

ber. d. Kais. Akad. in Wien Bd. 50. l e Abth. p. 134. 1864).

heeft hiertegen bedenkingen gemaakt en o. a. gewezen op eene een-

voudige proef, waardoor het onhoudbare van bühm's meening wordt

aangetoond. Wanneer men eene glazen buis aan de eene zijde sluit

met een lichaam, dat vocht kan opnemen (b. v. met een stukje den-

nenhout van 1 centim. dikte), aan de andere zijde met een caout-

chouckurk, en daarna de vooraf met water gevulde buis in ho-

rizontale ligging brengt in tamelijk drooge lucht, dan heeft er

voortdurend verlies van het water in de buis plaats. Het stukje

hout neemt vocht op, hetgeen aan de buitenzijde weder ver-

dampt. Daar het water in de buis niet aangevuld kan worden,

wordt de ruimte met lucht gevuld, die in kleine blaasjes eerst

uit het water, daarna uit het hout komt. Eindelijk vermindert

ook deze aanvoer en er ontstaat een ruimte met verdunde lucht,

die zoo lang toeneemt als er nog water in de buis is. Het

is duidelijk, dat bij deze proef het verdampte water niet door

eene vis a tergo, d, i. door de drukking der lucht, voortgestuwd

is, aangezien door de luchtdichte sluiting die drukking niet

bestond. De verdamping is hier een gevolg van capillariteit en

imbibitievermogen van het hout.

In hetzelfde boekdeel, dat unger's opstel bevat, geeft böhm een

nader betoog tot verdediging zijner zienswijze; hij voert tevens

nieuwe bezwaren aan tegen de voorstellingen van anderen. Het ligt

thans niet in mijn doel, die onderscheiden voorstellingen aan

eene critiek te onderwerpen. Alleenlijk wil ik opmerken, dat

de laatstvermelde mijner proeven in strijd is met de verklaring
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door böhm gegeven. Verdamping en opneming hielden daar vol-

strekt geen gelijken tred, maar de verhouding tusschen beide

kon willekeurig veranderd worden door de drukking van het

water op het afgesneden einde positief of negatief te maken.

En werd de negatieve drukking, of met andere woorden, de zui-

ging van het kwik groot, dan vielen de cellen niet samen, zoo

als volgens böhm's verklaring moest geschieden, maar de ver-

damping ging voort en er werd lucht door den geheelen tak

heen gezogen, die uit de vaten en luchtkanalen der snede te

voorschijn kwam en zich boven het vocht verzamelde.

Die doorvoering van lucht door de plant heb ik meer dan

eens krachtig zien plaats hebben. De aanleiding daartoe gaf

mij de volgende proef, waarin ik wilde leeren kennen met hoe

groote kracht het voor de verdamping noodige water wel werd

opgezogen.

Den 9 Maart 1867 des nam. te 4 ure werd een bebladerde

tak van Clethra arborea door een doorboorde caoutchouckurk

luchtdicht geplaatst in een wijdmondsstopfleschje met water ge-

heel gevuld. Door de tweede opening derzelfde kurk (zie Tig. 4)

werd evenzoo luchtdicht eene open, met water gevulde, omgebogen

buis gebracht, waarvan het omgebogen, 40 centim. lange been,

met de opening dompelde *in een glaasje met kwik. Na 2 uren,

d. i. 's avonds te 6 ure, was het kwik in de buis reeds 6.25

cent. gerezen. Die rijzing ging regelmatig voort, terwijl de tak

uit het fleschje water opnam. Den volgenden morgen

10 Maart te 7| ure stond het kwik 25.5 centim. hoog

// 11 u voorm. v n ff 28.0 // //

// 3 u nam. // // // 31.0 // v

fr 6 u av. // // // 34.0 // ff

11 Maart u 6

^

u voorm. // // » 35.5 // //

ff ff 11 u
// was het kwik over de kromming der

buis heen in het fleschje gevloeid, waarom de toestel werd af-

gebroken. De tak was hierbij frisch gebleven.

Deze krachtige opstijging van het kwik, die mijne verwach-

ting overtrof, deed mij de proef met een langere buis herhalen.

Noch met Clethra arborea noch met andere bebladerde takken

is het mij echter gelukt weder zoodanige snelle en krachtige

opstijging te verkrijgen. Steeds kwamen na korter of langer
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tijd luchtbellen door de snede, die zich boven het water ver-

zamelden ; de opstijging van het kwik ging soms nog eenigen

tijd daarna voort; maar eindelijk daalde het kwik langzaam,

naar mate de luchtontwikkeling sterker werd. Zoo rees het

kwik bij een tak van Eriobotrya japonica met 11 bladen (2070

vierk. cent. oppervlakte) slechts tot een maximum van 7.5

centim. na 24 uren, terwijl reeds onderscheiden uren te voren

luchtbellen uit de snede kwamen. Zoo bedroeg de grootste rij-

zing van het kwik bij een tak van

:

a. Viburnum rugosum (45 bladen, 3044 vierk. centim. op-

pervlakte), 11.0 cent. na 29 uren staans ; na 7 uren begon

reeds de luchtontwikkeling.

b. Eugenia robusta (159 bladen, 1572 vierk. cent. oppervl.),

24.0 cent. na 5 dagen staans; 2 dagen te voren begon

reeds de luchtontwikkeling.

e. Eugenia robusta (469 blaadjes, 2090 vierk. cent. oppervl.),

7.5 cent. na 3J uren staans, daarna begon de luchtont-

wikkeling en het kwik daalde.

cl. Clethra arborea (60 bladen, 1604 vierk. cent. oppervl.),

21.1 cent. na 1^ dag staans; den vorigen dag reeds be-

gon de luchtontwikkeling.

e. Clethra arborea (81 bladen, 1811 vierk. cent. oppervl.),

24.9 cent. na 1 dag staans; daarna kwamen luchtbellen.

Bij sommige dier takken werd een of tweemaal nadat de

luchtbellen begonnen te komen, de toestel omgekeerd en eenige

uren in dien stand gelaten, zoodat op de snede een waterkolom

van 1.2 a 1.38 met. drukte. Daarna werd de lange buis we-

der in het kwik geplaatst. Aanvankelijk begon dan de rijzing

van het kwik op nieuw, maar het duurde niet lang of de lucht-

bellen vertoonden zich weder aan de snede van den tak. Ein-

delijk heb ik nog in dit opzicht de proef genomen met een tak

van Eicus, hopende dat het stollende melksap de snede zou

sluiten en aldus de ontwijking van lucht beletten. Dit ge-

schiedde ook, maar het kwik rees niet en de bladen, die bij de

andere takken lang frisch gebleven waren, werden alras slap,

zoodat ik moet aannemen, dat ook de opneming van water door

dit gestolten melksap verhinderd is.



( 106
)

Van de afwijkende uitkomsten dezer verschillende proeven

weet ik voorshands nog geen verklaring te geven. De rijzing

van het kwik staat niet in verband tot de grootte der trans-

spireerende oppervlakte, en bij takken van dezelfde plantensoort

ziet rnen evenzoo groote verschillen, misschien gedeeltelijk al-

thans afhankelijk van den toestand der cellen, en van het meer

of min met vocht gevuld zijn der vaten. Al de proeven zijn

genomen in de maand Maart. Bij dergelijke proeven vond

unger in den zomer nog grooter afwijkingen, en zijne planten

hingen veel spoediger slap, waarschijnlijk ten gevolge deels van

de krachtiger transspiratie in den zomer, deels van de door hem

gebruikte plantensoorten.

In alle proeven, zoowel van unger als van mij, was intusschen

het eindresultaat in denzelfden zin. Zij toonen ook, dunkt mij,

voldoende aan, dat niet, zooals hofmeisïer meent, de drukkracht

van den wortel vereischt wordt, om het sap in de plant op te

voeren.

II.

HET VERMOGEN VAN HET HOUT OM VOCHT DOOR TE LATEN.

Ettelijke jaren geleden toonde ons voormalig medelid, mijn

overleden vriend Dr. a. rrants, mij een proef, waarvan de uit-

komst mij bijzonder trof. Hij liet op zijn landgoed Joppe te

Gorssel in het voorjaar een jongen beukenboom ombouwen en

bracht op het boven en onder afgezaagde stamstuk, dat eenige

voeten lang en 6 a 7 dm. dik was, van boven eene verdunde

oplossing van kopervitriool. Bijna onmiddellijk werd de onder-

vlakte nat en droppelsgewijze liep daarna vocht uit de onderste

snede.

De meeste handboeken schijnen dit feit niet te kennen. Bij

het naslaan der litteratuur, vind ik slechts het volgende. In

duhamei/s Physique des arhres, dat meesterstuk uit de vorige

eeuw, wordt gewag gemaakt van een proef van camus, die op
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een gaaf stuk iepenhout eene buis plaatste van 300 voet lengte

met water gevuld, en het vocht als door een gieter door het

hout zag loopen.

Terzelfder plaatse (Tom. I. p. 55) wordt de uitkomst mee-

gedeeld van eene dergelijke proef door hales genomen. Op een

3 voet langen tak van een appelboom had hij een glazen buis

van 9 voet lengte bevestigd. Werd deze met water gevuld, dan

liep het water druppelsgewijze door het hout, zoodat in 30 uren

6 oneen water daardoor togen.

Duhamel verzekert, deze proef meermalen met goeden uitslag

herhaald te hebben en hij leidt daaruit het besluit af, dat het

hout voor water doordringbaar is.

Eerst 80 jaren later wordt wederom de aandacht op het ge-

noemde belangrijke verschijnsel gevestigd door de beroemde on-

derzoekingen van boucherie. Gelijk men weet, heeft boucherie

getracht, om het hout, dat voor technische doeleinden gebruikt

wordt, duurzamer te maken door het met bederfwerende stoften

te doordringen, en ten slotte als de meest geschikte stof daartoe

eene oplossing van pyrolignite de fer aanbevolen. Dit doordrin-

gen van hout met vocht ging echter met groote bezwaren ge-

paard. Maanden lang kan het vlothout in het water liggen, zon-

der nog daarmee geheel doordrongen te zijn. Reeds duhamel

had gevonden dat houtstukken van 2 voet lengte en van 1 vierk.

voet in doorsnede eerst na 6 maanden liggens in het water niet

meer toenamen in gewicht.

Na eenige vergeefsche pogingen, om het bederfwerend vocht

door mechanische kracht of door warmte in het hout te brengen,

kwam boucherie op de gedachte, om hiertoe de opstijging van

vochten in den levenden boom te gebruiken. Dit gehikte. Een

populier van 28 meters hoogte en 40 centim. diameter aan den

voet doorgezaagd, en met het ondereinde 20 centim. diep in

eene oplossing van pyrö-lignite de fer geplaatst, werd in 6

dagen daarmede tot aan den top doordrongen en absorbeerde

niet minder dan 3 hectoliters vocht. In de toepassing waren

aan deze handelwijze echter groote bezwaren verbonden. Het

overeind houden van een grooten boom met zijne takken vorderde

kostbare toestellen en was soms hoogst moeilijk. Boucherie be-

proefde daarom den pas gevelden en op den grond liggenden
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boom met vocht te doordringen, door aan den voet een zak te

verbinden met de oplossing gevuld. Ook dit ging, maar nog

beter uitkomsten verkreeg hij, door het maken van boorgaten

in den levenden boom, welke hij met een reservoir van zijne

oplossing in verband bracht. Het donker gekleurde ijzerzout werd

ook op deze wijze tot in de bovenste takken gevoerd, niet al-

tijd echter even goed onder alle omstandigheden.

Er bestond namelijk groot verschil in de opstijging van het

vocht op verschillende tijden van het jaar. In den winter ver-

keeren de boomen in een betrekkelijken toestand van rust; dan

geschiedde de opstijging langzaam en moeilijk, beter in het voor-

jaar na het uitkomen der bladen, doch de voordeeligste uitkom-

sten verkreeg hij in den herfst.

Bij gevelde boomen ging het vermogen om vocht op te ne-

men spoedig verloren. In September zag hij een denneboom

van 40 cent. diameter nog goed doordrongen worden 48 uren

nadat hij omgehakt was, en in Juni een plataan 36 uren na

de velling, maar meestal verminderde het vermogen om vocht

optenemen reeds veel eerder. Steeds hield het uiterlijk na 6

dagen geheel op.

Ook werden niet alle gedeelten van hout bij verschillende

boomen in gelijke mate geïmpregneerd. In wit hout bleef een

koker van veranderlijke dikte ondoordrongen, in hard hout (zoo

als van eik en ijp) gold dit van het centrale gedeelte. Soms

ook waren elders plaatsen van het hout niet met de kleurende

vloeistof bedeeld, zoodat hij hierdoor zelfs gemarmerde houtstuk-

ken verkreeg.

De onderzoekingen van boucherie werden met groote belang-

stelling ontvangen en door de Fransche Akademie zeer gunstig

beoordeeld. Hierdoor aangemoedigd zijne proeven voorttezetten,

trachtte boucherie vooral de door hem aanbevolen handelwijze

in overeenstemming te brengen met de eischen en gebruiken

van den boschbouw, welke vorderden, om de boomen niet in

April of September, maar in den winter te vellen. Dit bracht

hem tot een middel om ook in den winter het hout behoorlijk

te doordringen, hetwelk door hem in Februari 1841 aan de

Fransche Akademie meegedeeld is (Comptes rendus, Tom. XII

p. 337). Hij plaatste hiertoe de gevelde en behakte houtstuk-
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ken overeind en bevestigde daaraan van boven zakken met het

bederfwerend vocht. Meestal drong het dadelijk in het hout

en er ontweek vocht aan de onderzijde. Was het uitvloeiende

vocht gelijk in zamenstelling aan het opgegotene, dan achtte hij

het hout voldoende doordrongen.

In lateren tijd heeft vooral hartig zich met het onderzoek

van de beweging der vochten in het hout bezig gehouden [Bot.

Zeit. 1853. p. 313). Boorgaten, in den vorm van een liggende

ster in levende boomen gemaakt, en alle gesloten, behalve één,

dat met een reservoir van houtzuur ijzeroxyde in verband ge-

bracht werd, vertoonden hem de verticale opstijging van deze

vloeistof in het hout, even als duhamel dit gevonden had.

Boven in het hout zag men eene donker gekleurde ster van

gelijken vorm als die door de boorgaten gevormd, zoodat de

gekleurde oplossing niet zijdelings, maar alleen rechtstandig op-

waarts geleid werd.

Van de handelwijze van boucherie maakte hartig gebruik,

om eene zekere hoeveelheid sap uit het hout te verkrijgen. Op

een afgesneden stuk stamhout plaatste hij een glazen buis, goot

in deze een weinig van een donker gekleurde vloeistof, (zooals

houtzuurijzer, lakmoes- of karmijnoplossing), en daarna eene ruime

hoeveelheid water. Zoo lang het aan de ondervlakte uitvloeiende

vocht volkomen ongekleurd afliep, hield hij het voor zuiver

plantensap. Van dit sap, op verschillende hoogten van den stam

verzameld, onderzocht hij de dichtheid, waarbij hij tot uitkomst

verkreeg, dat, met uitzondering van den eik, bij al de aan de

proef onderworpen boomen de dichtheid met de hoogte van de

plaats van inzameling toenam. [Bot. Zeit. 1861. p. 22).

Eindelijk heeft onlangs böhm opgemerkt (Sitsungsber. der

Kais. Afcad. in Wien. 1863. Bd. 48, p. 13) dat men uit wil-

gentakken, door de drukking eener waterkolom die de lengte van

den tak slechts weinig overtreft, vocht kan uitpersen.

Zoover mij bekend is, heeft echter geen der schrijvers (met

uitzondering gedeeltelijk van boucherie) den aard van dit door-

vloeien van vocht en de omstandigheden waaronder het plaats

heeft, opzettelijk bestudeerd. Hopende dat het nader onderzoek

van deze verschijnselen iets mocht bijdragen tot kennis van de

sapbeweging in de plant, heb ik eenige proeven hierover geno-



( no )

men, waarvan ik thans de eer heb, aan de Afdeeling de uit-

komsten medetedeelen.

De algemeene inrichting der proeven was deze : op het versch

gehouwen stuk van den stam of van een dikken tak h (zie Tig. 5)

werd aan de eene zijde een glazen klokje of een glazen buis a van

nagenoeg even groote middellijn, door middel van een ring van

caoutchouc b, waterdicht bevestigd ; daarop werd het houtstuk met

de glazen buis naar boven gekeerd en opgehangen, gelijk de figuur

aantoont, boven eene nauwkeurig verdeelde glazen buis d, die in de

opwaarts gekeerde opening een glazen trechter e droeg, ruim genoeg

om de onderste doorsnede van het houtstuk geheel te omvatten.

Werd nu in de glazen klok of buis een bekend volumen van

eene bepaalde vloeistof gebracht, dan was het gemakkelijk om

nategaan hoeveel vocht in een bepaalden tijd uit het hout van

verschillende boomen was uitgevloeid, en in dit opzicht de be-

weging van vocht in het hout onder verschillende omstandighe-

den te vergebjken.

Door het nemen van gelijktijdige vergelijkende proeven wer-

den de mogebjke fouten, ontstaan door verschillende toestanden

van vochtigheid van den dampkring, van temperatuur, van licht,

enz. vermeden.

Werd eene oplossing gebezigd, z. a. van geel bloedloogzout,

waarvan een uiterst kleine hoeveelheid aanstonds kon worden

herkend, dan was het tevens mogelijk, om nauwkeurig aante-

geven, waanneer de eerste droppel van het opgegoten vocht aan

de onderzijde uitvloeide. Het was hiertoe voldoende, om in de

verdeelde buis d vooraf een enkelen droppel acetas ferricus te

brengen; de eerste droppel van afvloeiend bloedloogzout werd

dan door de blauwe verkleuring onmiddellijk aangewezen.

Op de beschreven wijze trachtte ik nu in de eerste plaats te

leeren kennen, of de geleiding van vocht door het hout onder

overigens gelijke omstandigheden dezelfde is van den stam naar

den top en omgekeerd, m. a. w. in de richting van het uit den

wortel opstijgend sap en in tegengestelde richting. Hiertoe werd

den 23 sten Maart 1867 een tak genomen van Populus dilatata, 52

centim. lang en 5.5 centim. in middellijn; deze tak werd mid-

den doorgezaagd en op de beide zaagsneden, vooraf behoorlijk

glad cresneden, werden bovengenoemde glazen bevestigd, waarna
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de beide helften naast elkander werden opgehangen; in de bo-

venste helft, die ik A noem, was dus de richting van het door

te voeren vocht van den stam naar den top, even als die van

het opstijgend plantensap; in de onderste helft B moest de

vochtgeleiding in tegengestelden zin plaats hebben. De uitkom-

sten waren de volgende:

Proef I. Pojmlus dilatata.

23 Maart 1867 te 12u 'smiddags in elke buis gebracht 20

C.C. eener oplossing van geel bloedloogzout van T^^ (d. i. 1

lood zout opgelost in 1 kil. water). Aan de onderzijde uitge-

loopen vocht, bij:

Datum. -A- B. Aanmerkingen.

23 Mrt. 12u 30' 0.8 C.C. Onderzijde bij A. geheel

nat, bij B. geheel droog.

12u 45 1.6 // droog.

lu — 2.4 // d°.

in 15 3.0 // do.

l u 30' 3.5 o begint nat te worden.

1» 45' 4.2 // 0.1 C.C.

2u — 5.3 „ 0.2 //

2U 15' 5.6 // 0.3 // Bij A. blauwe verkleuring

van het doorgeloopene; dus l e droppel bloedloogzout.

Aangezien op de bovenvlakte van A geen vocht meer stond,

werd nu in beide glazen gelijktijdig nog 20 C.C. der bloedloog-

zoutoplossing gebracht, zoodat de drukkende vochtkolom op de

snede bij A was 2.3 centim., bij B 2.6 centim. — Uitge-

vloeid waren daarna:

Datum.

23 Mrt. 3U nam.

A.

7.2 C.C.

B.

0.8 CC.
Aanmerkingen.

Thans komt bij B

3U 30' 9.1 // 1.6 // de l e droppel bloed-

4U 15' 11.5 // 2.6 // loogzout.

6U av. 20.3 // 8.1 //

24 Mrt. 6U 30' m. 33.3 // 25.0 // beide glazen ledig.

llu // 33.4 // 30.0 // bij beide zijn de

doorsneden boven en onder droog.
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Te 2 U nam. in beide glazen gegoten 20 C.C. water; de ver-

deelde buizen geledigd. Uitgevloeid was

:

A. B.

24 Mrt. 6U av. 2.6 C.C. 2.4 CC.

25 // 6n morg. 8.3 // 7.2 // beide glazen ledig

12u mid. 8.5 // 7.2 //

6 11 av. 8.5 // 7.2 //

Nadat de beide stukken daarna droog waren blijven staan,

werden zij den 4den April nog eens aan de proef onderworpen.

Maar nu werden de glazen aan de andere zijden der beide stuk-

ken bevestigd, zoodat de vochtbeweging in elk der stukken in

de omgekeerde richting moest plaats hebben, dat is in B over-

eenkomstig de richting van het opstijgende plantensap, in A in

de omgekeerde richting. Het doel dezer wijziging was om te

onderzoeken, of de aanzienlijk sneller doorstrooming door A

een gevolg was van eigenaardigheden van dit stuk, dan wel van

de richting der vochtbeweging. De uitkomsten waren de vol-

gende :

B. A.

(werkende (werkende

in de in de

Datum. richting van A.j richting vaa B.)

4 Apr. 12»15' op elk 20 C.C. water gegoten.

12u20' een droppel onderaanhan- onder sporen van

gende. Spint geheel nat. vocht.

12 u 30' eenige droppels uitgevloeid. de snede vochtig.

F 0.4 C.C. uitgevl. do.

3»15' 1.2 // // nog geen droppel

afgevloeid.

3»20' 1.4 // // de \e droppel valt af.

5 U 2.2 // 0.3 C.C.

7 U av. 3.0 // 0.8 //

5 Apr. 6 a morg. 5.8 // 3.3 //

11° 5.8 // 3.3 // ')

Aanm. l
) beide glazen van boven ledig.

Vervolgens op ieder opgegoten 40 C.C. water,
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Datum.

(werkende in

B. de richting

van A).

(werkende in

A. de richting Aan-
van B). merkingen.

5 Apr. 12*15' 5.9 (3.C. 4.8 C.C. De geringe wer-

2*30' 7.4 // 5.4 // king van B. is

3* 7.9 // 6.0 // een gevolg hier-

3U 30' 8.2 // 6.3 // van dat de bo-

6 Apr. 10*30' v. 21.0 // 18.5 » venste snede bij

12* midd. 23.1 // 20.8 // dit stuk langer

12u 30' 23.9 // 21.3 // droog is geweest.

1* 24.6 // 21.8 //

1*45' 25.2 // 22.4 //

3*15' 27.0 // 24.0 //

4* 27.8 // 24.4 //

6* av. 28.9 // 25.4 //

Hieruit blijkt dus 1°, dat de doorstrooming van vocht bij Po-

pulus sneller plaats had van den stam naar den top dan om-

gekeerd; 2°, dat de vloeistof aanvankelijk veel sneller door het

hout geleid werd dan later, en wel evenzoo bij B als bij A.

Deze uitkomst vond ik daarna bij onderscheiden andere hout-

soorten bevestigd, hoewel zij met zeer verschillende snelheid het

vocht doorlieten. In de volgende cijfers vindt men de resultaten

van enkele dezer proeven, die geheel op dezelfde wijze waren

ingericht en dus geen nadere verklaring behoeven. De letters

A en B hebben overal dezelfde beteekenis als boven gemeld,

terwijl, wanneer het tegendeel niet is opgegeven, in alle volgende

proeven de houtstukken gebruikt zijn, onmiddellijk nadat zij van

de levende plant afgenomen waren.

Proef II. Aesmfas rubicunda.

Den 6den April te 12* op elk gegoten 20 C.C. bloedloog-

zoutoplossing. Na 1 min. is bij beide stukken de onderste snede

reeds vochtig, het eerst bij A. Yan A, dat het laatst gevuld

werd, liep het eerst een droppel af. Uitgevloeid uit

6 April. 12* 6'

A.

2.6 C.C.

B.

0.8 C.C.

12*16' 4.6 // 1.4 »

12*30' 5.8 // 1.7 //

1*

1*45'

8.7 //

11.6 //

2.7 // Eerste spoor bloedloog-

3.8 // zout bij A.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÏRK. 2de REEKS. DEEL III.
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A van boven nagenoeg ledig, B niet; op elk nog 20 CC.

bloedloogzoutoplossing opgegoten

:

A. B.

6 April. 2U 14.2 C.C. 5.2 C.C. Eerste spoor bloed-

3U15' 20.0 » 8.8 // loogzout bij Ê.

4*15' 25.0 // 12.3 //

5U 25.6 // 19.4 u

7 U 25.6 // 21.5 //

7 April. 7 u rn. 25.6 // 21.5 // beide droog.

8 // 10u // op elk 20 C.C. bloedloogzoutopl. gegoten.

12"mid. 26.4 C.C. 21.5 C.C.

2unam. 30.6 // 27.2 //

4U // 35.0 // 29.1 //

Beide droog van boven. Op elk nog 20 C.C. vocht gegoten

en de verdeelde buizen geledigd. Doorgeloopen

:

A. B.

8 April. 6u av. 11.8 C.C. 10.2 C.C.

9 // 6U m. 16.4 // 15.6 //

9U15' Beide droog. Nog 10 C.C. vocht op elk gegoten.

10»15' 20.1 C.C. 19.0 C.C.

llu15' 21.5 // 20.3 //

Beide droog. Nog 10 C.C. vocht op elk.

9 April. 12*15' 23.7 C.C. 22.4 C.C.

2*15' 27.6 // 26.7 ,/

Beide weder droog.

Proef III. Fagus sylvatica foh purp.

Beide stukken lang 0.285 met.

Snede, van boven.

A. B.

grootste middellijn. 4.5 Centim. 4.1 Centim.

kleinste // 4.3 // 3.9

Snede van onderen.

grootste middellijn. 4.6 // 4.6

kleinste // 4.0 // 4.0 //

Crewicht in verschen toestand. 0.5225 kil. 0.4565 kil.
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Den 13 April te ll u 15' voorm. op ieder 20 C.C. bloedloog-

zoutoplossing gebracht; bijna onmiddellijk worden beide onder-

vlakten nat, hoewel bij A iets eer dan bij B. Uitgevloeid zijn:

13 April.

A. B.

11*17' 5.0 C.C. 4.0 C.C.

11*25' 16.0 // 18.2 //

11*45' 18.2 // 19.2 //

beide van boven droog, nog geen spoor van blauwe verkleuring.

Op ieder nog 20 C.C. vocht gebracht. Uitgevloeid:

13 Aprü. 12*30' 36.6 C.C. 38.3 C.C.

12»45' 37.0 // 38.4 //

lu beide van boven droog, geen spoor

van blauwe verkleuring. Op ieder nog 20 C.C. bloedloogzout-

oplossing. Na 1 secunden vloeit bij beide reeds een droppel af.

13 Aprü. 1*5' 43.2 C.C. 46.0 C.C. bij beide blauwe

1*10' 47.3 // 52.7 // verkleuring.

1*20' 53.6 // 55.4 »

2* 55.3 // 55.7 » beide droog.

De houtstukken bleven nu droog hangen tot 15 April te

3*23' narn., toen op ieder nogmaals 40 C.C. bloedloogzoutop-

lossing gegoten werd, nadat de verdeelde buizen vooraf geledigd

waren. Na 2 minuten hingen bij beide dikke
,

geel gekleurde

droppels aan de ondervlakte. Blijkbaar ging het vocht veel

moeilijker door dan bij den aanvang. Uitgevloeid waren bij

15 April.

A. B.
3*33' nam. 1.8 C.C. 3.4 C.C.

3*38' // 3.4 // 5.2 //

4* // 8.3 // 11.3 //

4*30' // 16.5 // 20.7 //

5u 23.4 // 27.8 //

6*45' // 32.5 // 34.7 // beide droog

van boven

Wederom bleven de stukken hangen tot 17 April te l u 30',

toen op elk nogmaals 20 C.C. bloedloogzoutoplossing gebracht

werd. Na 1 minuut eerst werden beide oppervlakten voch-

8*
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tig; na 3' viel de eerste droppel van A, na 4' de eerste van

B. Te 2U45' d. i. na | unrs tijd waren doorgeloopen bij A.

12.0 C.C. B. 14.3 CC, terwijl B droog was van boven, A
nog niet. — Den 18 April te 12u 's middags was door A
doorgevloeid in het geheel 14.3 C.C.

De houten stukken werden daarna droog gelaten tot 23 April

te llu 30', toen op ieder nog eens 20 C.C. bloedloogzout ge-

goten werd. De hoeveelheden doorgeloopen vocht waren de

volgende

:

A. B.

23 April. 11^33' bij beide de ondervlakte hier en daar vochtig.

12*15 2.0 C.C. 2.2

12*30' 4.0 // 4.2

12*45' 6.5 // 6.7

lu 8.2 // 8.4

1*15' 10.0 // 10.6

1*45' 12.5 // 14.0

2*10' 12.5 // 14.0 // beide droog.

Eindelijk werden dezelfde houtstukken nogmaals droog gelaten

tot 1 Mei, en toen gebruikt, om te onderzoeken in hoeverre

eene vermeerderde drukking der vochtkolom een sneller door-

vloeien ten gevolge had. Hiertoe werd aan de getubuleerde klok

van A eene lange buis met eene verwijding van boven bevestigd,

zoodat op de snede van het hout eene vochtkolom van 60 centim.

drukte; aan de inrichting van B werd niets veranderd. Beide

gelijktijdig met bloedloogzout gevuld, den 1 Mei te 2*30' nam.,

gaven de volgende uitkomsten:

2*35'

2*45'

A.

1.4 C.C.

6.0 //

uitgevloeid

B.

droog.

nat van onderen.

3* 14.0 // 0.8 C.C.

Te 3u was bij A het vocht van boven met 20 C.C. ver-

minderd, waarna de proef afgebroken werd. B bleef staan, en

liet in het geheel 12.5 C.C. doorvloeien van de opgegoten

20 C.C. — Uit deze proef blijkt voldoende de aanzienlijke

versnelling der vochtgeleiding bij vermeerderde drukking.
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Overigens leert ons Proef II bij Aesculus rubicunda een veel

sneller doorlaten van het vocht in de richting van het opstij-

gend plantensap dan omgekeerd kennen, bij Proef III was het

doorlatend vermogen in beide richtingen tamelijk gelijk, ja zelfs

de neerwaartsche beweging was soms nog iets grooter, even als

de absolute hoeveelheid van het in deze richting doorgelaten

vocht. Uit beide proeven blijkt tevens de trapsgewijze vermin-

dering van het doorlatend vermogen van het hout.

Gelijktijdig met Proef III werden twee andere stukken hout

van Pagus sylvatica op dezelfde wijze gedrenkt met eene don-

ker gekleurde waterige oplossing van Magenta. De doorgevloeide

hoeveelheden vocht gaven geheel dezelfde uitkomsten als bij

Proef III, zoodat het onnoodig is, hier de cijfers mede te dee-

len. AHeenlijk moet vermeld worden, dat in plaats van de don-

ker gekleurde vloeistof een volkomen ongekleurd en waterhelder

vocht doorliep. Bij A en B beide werd tot aan het einde der

proef alle kleurstof volmaakt teruggehouden, een aanzienlijk ge-

deelte bleef op de bovenste snede en het overige bleek, bij kloo-

ving der houtstukken na het einde der proef, niet meer dan 2

& 3 centim. diep ingedrongen te zijn, en hier de wanden der

vaten en prosenchymcellen, vooral der jongere houtlagen, gekleurd

te hebben.

Deze uitkomst bewijst, dat men voorzichtig moet zijn in de

keus der kleurstof, wanneer men, zoo als hartig gedaan heeft

(zie boven bl. 109), uit het ongekleurd zijn van het afloopende

vocht wil besluiten, dat men alleen te doen heeft met het oor-

spronkelijk plantensap, door de van boven opgegoten vloeistof

naar onder voortgeschoven. Reeds biot heeft tegen zoodanige

gevolgtrekking gewaarschuwd in zijne opmerkingen naar aanlei-

ding der proeven van boucherie (Comptes rendus Tom. XII.

p. 363). De juistheid dezer opmerking blijkt thans op nieuw.

Terwijl van de bloedloogzoutoplossing althans een groot deel

van het zout ongehinderd doorgelaten wordt, blijft van Magenta

alles terug en van lakmoesoplosting gaat (zoo als onder nader

blijken zal) een deel der kleurstof slechts door. Waarschijnlijk

zal wel elke kleurstof die, even als Magenta, zonder bijtmiddel,

de celwanden kan kleuren, in het weefsel terugblijven. Misschien

ook is het mislukken van sommige opstijgingsproeven bij levende
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planten toeteschrijven aan eene min gelukkige keus van het

kleurend vocht.

Het scheen mij belangrijk om ook, ten opzichte der gelei-

ding van vocht, den stam der Gymnospermen en der Monoco-

tyledonen te onderzoeken. Hiertoe werd voor de eerste gekozen

de stam van Pinus halepensis Mill., voor de andere de stengel

van Alpinia nutans Rosc. Het hout van Pinus heeft het voordeel,

dat de afwezigheid van vaten niet toelaat bij de doorlating te

denken aan capillaire werking dezer elementair-organen.

Den 18den April 1867 werden twee stukken hout van Pinus

halepensis op de bekende wijze aan de proef onderworpen, maar

zij lieten beide het vocht slechts zeer langzaam door, zooals blijkt

uit de volgende cijfers:

Proef IV. Pinus halepensis Mill.

A. B.

lengte van het stuk 30 Centim. 30 Centim.

middellijn der bovenvlakte. 3.8 // 3.8 //

d°. der ondervlakte 3.7 // 3.9 //

18 Apr. 2U50' nam. op elk 20 C.C. bloedloogzoutoplossing.

5U av. beide ondervlakten nog droog, hoewel de

helft van het opgegoten vocht reeds in

het hout was opgenomen.

7U av. beide ondervlakten nog droog. Op elk nog

20 C.C. vocht gegoten.

19 Apr. 6*30' morg. uitgevloeid. 11 C.C. 12.6 C.C.

llu30' 11.1 // 12.7 //

12u beide droog van boven. Op elk nog 40

C.C. oplossing.

12u15' beide ondervlakten met dikke droppels be-

zet, afvloeiend vocht geheel waterhelder.

1* 12.2 C.C. 14.0 C.C.

2* 14.3 // 16.6 //

3*30' 17.7 // 20.6 ,/

6" av. . 24.2 // 27.4 //

20 Apr. 6U morg. 43.3 // 46.0 u

Beide stukken laten staan tot 23 April l u30' nam., toen de



( 119

verdeelde buizen geledigd

zoutoplossing gebracht.

en op elk

A

stuk 40 C.C. bloedloog-

B.

23 Apr. 2U15' wordt vochtig v. onderen.

2U45' dikke droppels onder.

3*30'uitgevl. 0.8 C.C.

nog

nog geen

droog.

i vocht afgel.

C.C.

4° 1.0 // 0.5 //

5* 1.8 // 1.2 n

6U 2.6 * 1.8 //

7 u 3.5 // 2.4 //

24 Apr. 2U nam. 19.1 // 15.0 //

25 // 10u voorm. 30.5 // 29.8 //

Veel sneller daarentegen werd het vocht geleid door den Pi-

nus-stam in September. Op het landgoed Tongeren, te Epe in

Gelderland, heb ik twee stukken stamhout van Pinus silvestris L.

met een centerboor een eind voorzichtig laten uitboren, en in

het hierdoor gevormde gat water gebracht. De uitkomst was

de volgende

:

Proef V. Pinus silvestris L.

A. B.

lengte van het stuk. 36 Cent. 43 Cent.

middellijn van boven. 5 // 6 //

d°. van onderen.

grootste. 4.7 // 6.3 //

kleinste. 4.5 // 6.1 //

Gat geboord van 3 // middellijn. 4 // middel!

1867.

6 >/ diepte. 4 // diepte.

lOSept. te Hul 5' vm. op elk opgegoten 40 C.C. water.

ll u20' een droppel afgevloeid. nog droog.

11*30' uitgevl. 1.2 C.C. een droppel.

11*45' 3.7 » 3.0 C.C.

12u 6.2 » 6.1 //

2U nam. 15.0 * 8.4 »

Beide van boven ledig. Op elk nog 40 C.C. water gebracht.

A. B.

10 Sept. 2«30' 18.1 C.C. 9.5 C.C.

4 U 15' 41.3 // 23.8 n
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Beide gaten van boven ledig en droog. Op elk weder 40 C.C.

water gebracht. De buizen vooraf geledigd.

4*45' 9.3 C.C. 5.6 C.C.

5*30' 24.7 // 20.7 //

6u30' av. 32.1 // 23.6 //

Wanneer men deze snelle doorstrooming in Sept. vergelijkt

met de geringe doorlating in April, dan bevestigt deze uitkomst

de opmerking van bougherie ten opzichte van den geschikten

tijd, om het hout van Pinus en andere altijd groene boomsoor-

ten te impregneeren (zie bl. 108). Bovendien is ook hier de

geleiding van het vocht in de richting van den wortel naar den

top veel grooter dan in de omgekeerde richting. Van Alpinia

nutans, de door mij onderzochte monocotyle plant, geldt het-

zelfde, blijkens onderstaande uitkomst:

Proef VI. Alpinia nutans Rosc.

A. B.

lengte van het stuk 36 Centim. 36 Centim.

middellijn 2 // 2 //

Op elk gebracht 10 C.C. bloedloogzoutoplossing den 18den

April 1867 te 4U nam.

18 Apr. 4U 5' van onderen vochtig. droog.

5U 3 droppels uitgevloeid '). droog.

6U 0.8 C.C. // een paar droppels ').

7* 1.5 // 0.2 C.C.

19 Apr. 6u30'morg. 7.8 » 5.0 »

11*30' 7.9 // 6.3 »

Beide droog van boven.

Aanm. l
) Doorgeloopen vocht terstond hoog geel; onmiddellijk blauwe ver-

kleuring door acetas ferricus.

12u op elk 10 C.C. bloedloogzoutopl. gebracht.

lu 8.2 C.C. 6.6 C.C.

2 U 9.2 // 7.0 //
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A. B.

19Apr. 3«30' 10.8 C.C. 7.7 C.C

6U av. 13.8 // 8.8 //

20 Apr. 6* morg. 18.0 ff 15.3 //

Beide stukken daarna droog gelaten tot 23 April llu45', toen

op elk wederom 10 C.C. oplossing gebracht werden. Doorge-

loopen bij

A B.

23 April. 12*15' een droppel. een weinig vocht,

12*30' groote droppel. kleine droppel.

1*15' 0.3 C.C. do.

1*45' 0.6 // groote droppel.

2*5' 0.8 n 0.1 C.C.

3*30' 2.2 rr 0.3 //

5U 4.4 // 1.3 //

6U 6.1 // 1.9 //

7 n 7.0 // 2.4 n

24 April. 2U nam. 8.6 // 6.7 //

Den 25 sten April te 10u30' nog op elk 10 C.C. oplossing

gebracht. Hetzelfde verschijnsel herhaalt zich; er waren doorge-

loopen bij

A. B.

25 April. 7 U av. 8.4 C.C. 3.6 C.C.

26 // 6 a morg. 9.4 ff 7.2 //

beide droog waren.

Nadat alzoo bij de meest verschillende planten de stengel in

opstijgende richting sneller vocht had doorgelaten dan in ne-

derdalende richting, wenschte ik in dit opzicht ook den wor-

tel te onderzoeken. Deze zoude, naar ik meende, wel dezelfde

eigenschap hebben en misschien in nog hooger mate. Niet wei-

nig was ik daarom verrast, toen de proef mij juist het omge-

keerde leerde.

Twee stukken wortel van Pinus silvestris L., den 13den Sept.

1867 op het landgoed Tongeren op dezelfde wijze als bij Proef
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V door eene centerboor met gaten voorzien om het op te gie-

ten vocht te ontvangen, gaven de volgende uitkomst. Ik noem

hierbij, even als vroeger, A het stuk, waardoor het vocht ge-

voerd werd in de richting van het opstijgend plantensap, dus

hier van den wortel naar den stam, B dat, hetwelk vocht moest

geleiden in omgekeerde richting.

Proef VII. 'Pinas silvestris L. (wortel).

A. B.

lengte van het stuk. 36 centim. 36 centim.

middell. van boven. 6.8 // 7.0 // en 6.3 cent

middell. // onder. 8.6 // en 7.4 c. 5.0 //

middell. n het gat. 4 // 4 //

diepte. 6 // 5.8//

13 Sept. 1867 2 n nam. op ieder gebracht 40 C.C. water.

Na 2 min. loopt reeds vocht uit B, A is nog droog van on-

deren. Uitgevloeid door:

A. B.

13 Sept. 2U 15' droog. 3.4 C.C.

2 U30' do. 5.7 //

Veel vocht in het hout getrokken. Op elk nog 20 C.C. water

gebracht

:

A. B.

13 Sept. 3*15' droog. 11.1 C.C.

4U30' d». 19.8 //

5U45' eenige droppels. 28.9 //

Op elk weder 20 C.C. water gebracht.

14 Sept. 8» voorm. 16.3 C.C. 48.7 C.C.

Beide droog van boven en onder.

14 Sept. 9U30' vm. op elk nog 40 C.C. water. Be buizen geledigd.

ll u15' droog v. onder. 1.5 C.C. uitgevloeid.

Op elk wederom 20 C.C. water gebracht, hoewel beide gaten

nog ten deele met water gevuld waren.



( 123 )

A. B.

14 Sept. 1* 0.6 C.C. 5.8 C.C

3»45' 6.7 ff 16.8 //

6«30'av. 15.7 // 30.1 //

15 Sept. 7 u morg. 15.7 // 39.0 ff

Hier zien wij dus steeds een veel sneller geleiden van vocht

benedenwaarts dan opwaarts, juist het tegengestelde van hetgeen

bij den stam plaats heeft. Om zeker te zijn, dat deze afwij-

kende uitkomst niet aan de eigenaardigheid van het aan de

proef onderworpen plantendeel toe te schrijven was, heb ik met

andere planten de proef herhaald.

Den 5 Oct. 1867 liet ik van een grooten Populier een lan-

gen dikken wortel uitgraven, die mij twee rechte stukken elk

van 36 centim. lengte en van ongeveer 4 centim. middellijn

opleverde. Deze stukken werden onmiddellijk op de beschreven

wijze opgehangen met de volgende uitkomst.

Proef VIII. Popidus nigra. (wortel).

Te 3U15' nam. werden op elk stuk 40 C.C. eener donker-

blauwe lakmoesoplossing gegoten. Terstond daarop begon het

doorvloeien aan de ondervlakte bij beide stukken, niet nu en

dan een droppel maar bijna als een straal, zoodat in 1 minuut

door A. 30 CC, door B. 37 CC getogen waren. B was nu

droog van boven, bij A had nog een langzamer navloeien plaats,

zoodat na 5 min. in het geheel 37.8 CC afgeloopen waren.

Aanvankelijk was het uitvloeiende vocht ongekleurd, en een

weinigje troebel; het werd helder en licht violet gekleurd (door

lakmoes) toen bij A. 20 CC, bij B. 30 CC uitgeloopen

waren.

Toen te 3U20' beide houtstukken van boven droog waren,

werden gelijktijdig op elk nog 50 CC derzelfde lakmoesoplossing

gegoten. Doorgevloeid waren door:

A.

5 Oct. 67. 3*21' 10 CC
3*22*-' 22.2 //

3*24' 36.2 //

3«28' 51.2 //

B.

24 CC
49.5 // B. droog

50 // v. boven.

50.4 //
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Dus wederom bij B sneller stroom dan bij A; bij beide iets

langzamer doorvloeien dan de eerste maal; beide gaven nagenoeg

al het opgegoten vocht terug. Den volgenden dag (dus na een

nacht droog gestaan te hebben) werd weder op elk 50 C.C.

lakmoesopl. gebracht, des voormiddags te 10ul5'. Het resultaat

was, dat bij B onmiddellijk het doorloopen begon, bij A eerst

na 1 min. Verder waren doorgevloeid door:

6 Oct.

A B
10u17' 5 C.C. 15 C.C.

10*18' 12 // 28 ii

10u20' 17 n 39 ii

10u22' 22.5 ii 45 ii B. droog van

boven.

10u25 29 ii 45.5 ii Iets bijgeloopen

nog, maar heeft

overigens uit-

10*30' 39.6 ii gewerkt.

10*35' 46.1 ii A. droog van

10*40' 46.3 ii boven.

Eindelijk heb ik met Populus nigra nog eene proef genomen,

waarbij ik van denzelfden boom gelijktijdig bij den stam en bij

den wortel het doorvloeiingsvermogen in beide richtingen heb

nagegaan. Het scheen mij niet onbelangrijk, om in dit opzicht

de verrichtingen van beide te vergelijken. De resultaten, die

geen nadere verklaring behoeven, vindt men in de volgende

cijfers

:

Proef IX. Populus nigra. (stam en wortel).

Wortel.

A. B

lengte van het stuk . . 21 centim. 21 centim.

middellijn d. doorsnede. 7 // 6.5 //

9 Oct. 67. llu40' op elk 50 C.C. lakmoesoplossing.

llu41' ondervlakte wordt vochtig bij beide.

11*42^' eerste droppel komt bij beide.

11*43' 1 droppel afgevloeid. 2 droppels.

11*46' 1 C.C. uitgevloeid

11*50' 1 dikke droppel. 3 // »
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Een der verbindingen was een weinig lek geworden. De

beide toestellen werden daarop afgenomen, alles op nieuw goed

verbonden en weder in orde gesteld. Te 2U30' op ieder we-

der 50 C.C. lakmoesopl. gebracht.

A. B.

2U31' spoor van vocht onder. sterk vochtig v. onderen

2U32' iets meer vochtig. eerste droppel valt.

2U34' vochtig. 1.4 C.C. uitgevloeid.

2U45' nog geen droppel af. 7.0 //

2U50' eerste droppel valt.

3*30' 4.3 C.C. 29.8 //

4* 7.2 // 45.0 //

5U 9.6 // 45.2 //

10 Oct. 8U30' voorm. 34.9 // 45.2 //

3u15'nam. 35.2 // 45.2 //

Stam.

A. B.

lengte van het stuk . . 21.5 centim. 21.5 centim.

middellijn d. doorsnede. 5.4 // 6.0 //

9 Oct. 67. llu45' op elk 50 C.C. lakmoesoplossing.

llu46' beide ondervlakten geheel droog.

12* do. d°.

12*15' do. do.

1* d°. d°.

2U15' spoor v. vochtig worden, droog.

3*30' do. do.

10 Oct. 8*30' morg. 2.6 C.C. 0.9 C.C. uitgevloeid.

Beide van boven droog; dus nagenoeg al het vocht in het

hout, voor zoover het niet door de schors verdampt is. Door-

geloopen vocht bijna niet gekleurd.

10 Oct. 12u15' op elk nog 50 C.C. oplossing gegoten.

1* beide nog droog van onderen.

2*30' 3.2 C.C.
"

1.7 C.C. inhetgeheel

3*15' nam. 4.2 // 2.2 // afgevloeid.
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5U15' // 9.0 // 5.7 //

8u45'voorm.26.0 // 19.8 //
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10 Oct.

11 Oct.

Beide droog van boven. Het doorgeloopen vocht zeer weinig

gekleurd.

Uit al deze proeven blijkt alzoo, dat, hoewel de eene hout-

soort het vocht veel gemakkelijker doorlaat dan de andere, de

geleiding in den stam sneller geschiedt van den wortel naar

den top, dan omgekeerd, en dat in den wortel daarentegen de

doorlating sneller is van den stam naar de wortelvezelen. In

beide gevallen dus gemakkelijker van het dikke houtlichaam

naar de uiteinden clan omgekeerd. Ten einde de juistheid dezer

voorstelling te toetsen, heb ik onverdeelde en gaffelvormig ver-

deelde takken ten opzichte van het geleidingsvermogen onder-

zocht. Het resultaat was bevestigend, zoo als blijkt uit de

volgende cijfers:

Proef X. Aesculus rubicunda (gaffeltak).

Den 6 April 1867 werd op de beschreven wijze eene oplossing

van bloedloogzout (1 op 100) gevoerd door twee takken van

Aesculus rubicunda, waarvan de een onverdeeld was, de ander

zich in twee armen vertakte. Door beide werd het vocht ge-

voerd in dezelfde richting, die van het opstijgend plantensap. De

uitkomsten waren:

A (gaffeltak). B.

lang 41 centim. 37 centim.

middellijn van a 2 » middellijn van d 2 //

// // b 1.2 // // // e 1.6 n

// // c 1.3 //

oppervl. // a 3.14 vierk. centim.

// // b 1.13 // // oppervl. van d 3.14 vierk. cent.

h // c 1.32 // // // e 2.01 // //
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6 April. 3U30' nam. op ieder gebracht 10 C.C. bloedloogzoutopl.

4U alle doorsneden van onderen vochtig.

Uitgevloeid uit:

5U av.

b. c.

0.5 C.C. 1.2 C.C.

b+c.

1.7 C.C.

e.

1.2 C.C.

6U // 1.2 // 1.9 // 3.1 // 2.2 //

7U // 2.1 // 3.0 // 5.1 „ 2.6 //

7 April. 7U morg. 2.7 // 3.5 // 6.2 // 5.5 //

beide glazen van boven ledig. Bij B blauwe verkleuring, bij A
nog geen spoor daarvan.

7 April. 11» 2.8 C.C. 3.7 C.C. 6.5 C.C. 5.5 C.C.

blauwe verkleuring bij b en c.

8 April. 10u morg. op A en B elk 20 C.C. bloedloogzout-

oplossing gebracht. Doorgevloeid door :

b. c. b-\-c. e.

12u morg. 2.9 C.C. 3.9 C.C. 6.8 CC. 5.7 C.C.

2U nam. 3.0 // 4.2 // 7.2 // 7.2 //

4U // 4.8 // 4.8 // 9.6 // 8.8 //

6U av. 5.9 // 5.9 // 11.8 // 11.5 //

9 April. 6u morg. 9.3 // 9.5 // 18.8 // 16-3 //

Beide glazen van boven ledig. In elk weder 10 C.C. oplossing

gegoten 9 April 9U15'. Doorgevloeid in het geheel

:

b. c. b-\-c. e.

10*15' 9.4 C.C . 9.5 C.C. 18.9 C.C 16.8

llu15' 9.6 // 9.9 // 19.5 // 17.3

12u15' 10.1 // 10.3 // 20.4 f/ 18.1

2U15' 10.4 // 10.9 // 21.3 // 20

4»15' 11 // 11.4 // 22.4 // 21.4

6^15' 11.9 // 12.2 // 24.1 // 23.6

6a mg. 12.2 // 12.6 // 24.8 // 24.2

llu 12.2 // 12.6 // 24.8 // 24.4

10 April.

Dus door de twee armen ging het vocht een weinig sneller

dan door den onverdeelden tak, doch het uitvloeiingsvlak was

bij den laatste ook iets kleiner. Sprekender was de volgende

proef, waarin twee gafieltakken het vocht moesten geleiden, de

eene A in de richting van het opstijgend plantensap, de ander

B in omgekeerde richting:
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Proef XI. Fagus silvatka.

B.V
middellijn v. a 3.2 cent. oppervlakte v. a = 804 vierk. m.m.

// // b 2.9 // // // b = 660 // //

// // c 3.9 // // '/ c = 1194 // //

// // d 3.1 // // // d = 754 // //

f/ // e 2.2 // // // e = 380 // //

// /// 2.6 // // //ƒ = 530 // //

23 April 12«45' op a en b elk 10 CC, op d 20 CC bloed-

loogzout gegoten. Onmiddellijk werden de doorsneden, c, e en

/ nat. Uitgevloeid waren uit

:

c, e. ƒ. e+f-

23 April. 12u50' 1.6 CC 0.6 CC 1.6 CC 2.2 CC
1* 5.1 // 1.8 // 4.3 // 6.1 //

1*15' 7.4 !

) // 3.2 u 8.0 // 6.J //

lu30' 7.6 // 4.2-i-)" 10.5 // 14.7 //

Opgegoten op a en b 10 CC, op d 20 CC oplossing.

lu50' 13.1 CC 5.8 CC 14.6 CC 20.4 CC
2U5' 17.0 // 6.6 // 16.9 2

) // 23.5 //

2»35' 19.9 // 9.0 3
) // 2J.8 // 30.8 //

3»30 f

21.8 4
) // 9.5 // 23.4 // 32.9 //

23 April. 4« nam. 23.6 CC 9.5 CC 23.4 CC 32.9 CC
5" // 24.0 5

) // 9.6 // 23.4 // 33.0 //

Aanm. l
) a wordt droog f) d droog, op b nog een weinig vocht.

2
) Vocht uit ƒ wordt blauw met Ac. Fe2 O3

, a wordt droog.

3
) Vocht uit e wordt blauw.

4
)
Vocht uit c wordt blauw, d droog.

5
)

De houtstukken droog gelaten tot 25 April 10u30'; toen,

als te voren, op a en b ieder 10 CC, op d 20 CC oplos-
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sing gebracht. Na 1 5 min. waren alle sneden c, e en f nat en

met dikke droppels bezet, maar nog geen droppel was afgevloeid.

Uitgevloeid waren

:

c. e. ƒ. e+f.

25 Aprü. U* 9.2 C.C. 1.7 C.C. 4.3 C.C. 6.0 CC 1
.

Weder op a en b 10 CC, op d 20 CC oplossing gebracht,

25 Aprü. 12*30' 13.8 C.C 2.9 C.C. 6.5 CC. 9.4 CC
1* 19.4 // 4.3 // 9.3 // 16.6 n

1*30' 24.5 2
) // 5.3 // 11.8 n 17.1 //

2* 26.2 // 6.3 // 13.9 v 20.2 //

3* 28.3 3
) // 8.0 // 18.2 // 26.2 //

4U 29.0 // 9.6 4
) // 21.6 // 31.2 »

5 U 29.0 // 9.8 // 21.6 n 31.4. »

Aanm. x
) a en b waren droog, d niet.

2
)
a droog.

3
) b droog.

4
) d droog.

Uit deze proef blijkt dus dat de gaffeltak in de richting van

het opstijgend vocht sneller en meer doorlaat dan in omgekeerde

richtinG'. Het houtstuk A was B vooruit, niettegenstaande zoo-O 'O
wel de oppervlakten waarop de vloeistof stond, als die waaruit

zij uitvloeien kon, bij B grooter waren. Een sterker mate van

uitdrooging was echter in staat die verhouding om te keeren.

Van de opgegoten 40 CC had A. 7 CC, B. 16 CC. terug-

gehouden; aannemende, dat de verdamping door de schors bij

beide stukken niet veel verschild zal hebben, is B tot 25 April

vochtiger gebleven dan A. Hieraan moet waarschijnlijk toege-

schreven worden, dat bij vernieuwde doorvoering van vocht de

werking trager plaats had bij A dan bij B.

De reden, waarom steeds meer uit ƒ dan uit e vloeide, moet

behalve aan de grooter oppervlakte vooral aan den meer verti-

calen stand van het stuk pf toegeschreven worden.

Eindelijk heb ik bij dezelfde houtstukken, na ze tot 1 Mei

te hebben laten hangen, beurtelings een der armen drooggelaten

of met was de snede gesloten. Het resultaat was wederom het-

VERSL. EX MEDED. AFD XATUT'RK. 2*ie REEKS. DEEL III. 9
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zelfde. Hoewel bij allen het vocht hoe langer hoe trager door-

ging, zoo was toch steeds de werking, zoowel in snelheid als

in hoeveelheid grooter bij A dan bij B.

Bij deze proeven was het niet mijn doel om de wegen voor

de sapgeleiding te leeren kennen, omdat ik meende, dat de op-

neming van vocht door de hiermede bedekte doorsnede van den tak

in dit opzicht geene vergelijking toelaat met de functie van de

wortelharen in den bodem. Ik heb echter de gelegenheid niet

verzuimd, om althans oppervlakkig te onderzoeken, welke deelen

van den stam de aangeboden vloeistoffen voornamelijk hadden

voortgeleid. Ik heb daartoe, na afloop der proeven, midden uit

het gebruikte stuk een gedeelte van ongeveer 10 centim. lengte

uitgezaagd, en dit overlangs midden doorgekliefd. Door toevoe-

ging van een ijzerzout tot de met bloedloogzout gedrenkte hout-

stukken, wees de blauwe verkleuring onmiddellijk den weg van

het doorgevoerde vocht. Magenta en lakmoestinctuur wezen zich

zelve terstond aan, hoewel de verkleuring door de laatste te-

weeggebracht, soms vrij zwak was.

Het onderzoek dezer stukken leerde mij, dat er geen verschil

bestond in den weg van het doorgevoerde vocht, hetzij dit in

de richting van het opstijgend plantensap, hetzij in omgekeerde

richting geleid was.

Bij Populus dilatata (Proef I.) met acetas ferricus behan-

deld, werden vooral de jongere houtlagen en de dunwandige ge-

deelten van het liber blauw gekleurd. Hier en daar waren en-

kele mergstralen eenigzins gekleurd en evenzoo enkele plaatsen

van het schorsparenchjm. De twee oudste houtlagen en het

merg werden niet blauw maar vuil grijs. Het cambium was

geheel ongekleurd. Onder het mikroskoop gezien, bleek de kleur-

stof zich te bevinden in de wanden der houtcellen en der ge-

stippelde vaten.

Bij het stamhout van Populus nigra, waardoor lakmoestinctuur

gevoerd was (Proef IX), vertoonde zich de kleurstof vooral in

het één- en tweejarig hout, niet in merg en schors. Bij den

wortel (Proef IX.) waren de jongste houtlagen en die onmid-
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dellijk aan het merg grenzende gekleurd, hier en daar was ook

iets in het cambium ingedrongen.

Bij Aesculus rubicunda waren het weder de houtlagen, die de

kleurstof hadden opgenomen en de dunwandige weefsels van den

secundairen bast, de gittercellen. Bij het hout was de kleu-

ring sterker in de jongste en oudste jaarringen dan in het mid-

delste hout, en weder vooral in de houtcellen en de gestippelde

vaten.

Bij Acer Pseudoplatanus werd de geheele vaatbundelkring meer

of min donker blauw; het merg, de mergstralen en de schors

daarentegen bleven geheel ongekleurd. In het hout hadden de

vaten, in de schors de gittercellen de meeste kleurstof opge-

nomen.

Bij Fagus silvatica werd het geheele hout blauw, doch vooral

de jongste lagen ; mergstralen en merg vertoonden volstrekt geen

kleuring. De schors werd anders gekleurd door reactie van

looizuur.

Bij de stukken, die met magenta-oplossing behandeld waren,

was de kleurstof grootendeels aan de oppervlakte gebleven, en

voor een deel bij A 3 centim., bij B 2 centim. diep inge-

drongen. De gekleurde gedeelten waren de wanden der vaten

en houtcellen in het hout, vooral in de jongste houtlagen.

Bij Alpinia nutans eindelijk liet zich de weg van het doorge-

voerde vocht niet aanwijzen, want versche stukken, die geen

bloedloogzout ontvangen hadden, werden even als de gebruikte,

door acetas ferricus in alle deelen blauw gekleurd. Er schijnt

dus eene ruime hoeveelheid looizuur in deze stengels te zijn.

Vergelijkt men deze uitkomsten met hetgeen dezer dagen door

hallier is bekend gemaakt in zijne Phytojiatkologie, p. 71 sqq.

(reeds in uittreksel vroeger medegedeeld in Landvïirthsch. Ver-

suchsstat. 1867. Bd. IX. N°. 1), dan komen zij in zooverre

overeen, dat bij zijne proeven ook het merg en de buitenste

deelen der schors ongekleurd bleven. Doch overigens wijken de

uitkomsten belangrijk uiteen. Hallier beweert dat het vocht

steeds eerst door het cambium wordt opgenomen en van daar

door de mergstralen naar het hout wordt geleid. Ik vond dat

de houtcellen en vaten de geleiders waren van het vocht, ter-

wijl de mergstralen bijna altijd ongekleurd bleven. De door mij
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verkregen uitkomst is in overeenstemming met hetgeen ook op

andere gronden door de meeste planten-physiologen ten opzichte

der vochtgeleiding wordt aangenomen. Wie in dezen het recht

aan zijne zijde heeft, kan ik niet beslissen, maar ik mag niet

verzuimen optemerken, dat hallier zijne proeven genomen

heeft met blokken hout, glad geschaafd en hetzij met de dwars-

hetzij met de radiale of tangentiale snede in gekleurd vocht ge-

zet. Deze handelwijze is zeker niet geschikt om hieruit tot de

functiën der levende plant te besluiten. Ik erken, zoo als boven

reeds gezegd is, dat de uitkomsten mijner proeven ook niet in

alle opzichten met de verrichtingen der levende plant te verge-

lijken zijn, maar de versch afgezaagde stukken met volkomen

gave schors komen toch nader daarbij dan de geschaafde hout-

blokken van hallier. Waar hij beweert, dat afgesneden bebla-

derde takken het vocht aanvankelijk alleen door het cambium

opzuigen, zou ik vermoeden, dat hij onder cambium ook den

jongsten houtring omvat. Van deze is de krachtige werking wel-

bekend.

Er blijft mij nog één punt ter bespreking over. Het is de

merkwaardige vermindering van geleidbaarheid van het hout, wan-

neer het slechts korten tijd aan den invloed van het leven ont-

trokken is.

Het was, gelijk boven gezegd, bekend, dat levende of versch

afgesneden houtstukken met groote snelheid vocht kunnen door-

laten; evenzoo, dat dood hout zeer weinig doordringbaar is voor

water, getuigen o.a. de verschillende houten voorwerpen waarin

men vocht bewaart. Het verschil in beider werking werd ge-

woonlijk toegeschreven aan de uitdrooging der cel- en vaatwan-

den, en aan het door verdamping verdwijnen van een deel van

den vloeibaren inhoud. Jamin heeft aangetoond, hoe moeilijk de

beweging is in eene capillaire buis, die ten deele met vocht, ten

deele met lucht is gevuld. Het kan dus niet bevreemden, dat

de doorstrooming van vocht in mijne proeven vertraagd werd,

wanneer de hontstukken zoo lang droog gelaten werden, dat men

kon aannemen, dat een deel van het vocht door verdamping

verdwenen was. Maar hoe die steeds voortgaande vertraging te

verklaren, wanneer het hout aan de bovenste snede steeds met

vocht bedekt bleef? Ik kan hiervoor geen andere oorzaak den-
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ken dan eene wijziging in den moleculairen toestand der cel-

wanden, ten gevolge waarvan die wanden minder doordringbaar

voor vocht werden, eene wijziging, die voor als nog door de

scheikunde niet is aan te wijzen, maar die stellig met de veran-

deringen in imbibitievermogen van de levende cel nauw sa-

menhangt.

Wat eindelijk de oorzaak betreft van dat snelle doorvloeien

van vocht, ik geloof, dat die gezocht moet worden juist in het

zoo even genoemde imbibitievermogen van den celwand, en dat

in dit opzicht mijne proeven steun geven aan de voorstelling

van unger, volgens welke de opstijging van het sap in de plant

door imbibitie en infiltratie van den celwand zou plaats hebben

en langs en in deze vooral opklimmen. Aan capillariteit kan

men de gevonden werking bezwaarlijk toeschrijven ; de beweging

zou dan alleen in de vaten en in de houtcellen met geopende

stippels kunnen plaats hebben. Nu zijn echter de vaten grooten-

deels met lucht gevuld ; waar die lucht door het opgegoten vocht

niet onmiddellijk en volkomen verjaagd wordt, zal de verplaat-

sing zeer bezwaarlijk zijn en uiterst langzaam gaan, zoo als

jamin bewezen heeft, terwijl daarvoor in elk geval veel grooter

drukking gevorderd wordt, dan die van de 2 a, 3 cent. hooge

vochtkolom, welke op de snede stond. Misschien zou de capil-

lariteit kunnen verklaren, dat er vocht indringt in de met lucht

gevulde gedeelten, maar in de plaats van snel uitvloeien schijnt

daaruit terughouding van het opgenomen vocht te moeten volgen.

Aan zuivere hydrostatische drukking kan hier evenmin gedacht

worden. Dan moet de werking bij het begin en het einde der

proef, en bij in de verschillende richting geplaatste houtstukken,

steeds dezelfde zijn. Zal men osmose voor de oorzaak houden?

Ook dit kan ik niet aannemen. Hiervoor is de uitstrooming te

onmiddellijk en te snel, hiervoor is ook het verschil in samen-

stelling tusschen het opgegoten en het afloopende vocht te ge-

ring. Het doorvloeien in beide richtingen is ook bezwaarlijk

hiermede te rijmen.

Ik meen daarom, dat men zich de doorstrooming moet denken

als een gevolg van de opneming en geleiding van het opgegoten

vocht door de wanden der cellen en vaten. Voor deze voorstel-

ling pleit ook dat de in het hout teruggebleven kleurstof in de

9*
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wanden van cellen en vaten, en weinig of niet in den inhoud

van deze werd aangetroffen. Ik geloof, dat de door mij opge-

merkte verschillen bij verschillende houtsoorten en op onderschei-

den tijdstippen in verband moeten gebracht worden met het ver-

schillend imbibitievermogen der celwanden. De nadere ontwikke-

ling dezer voorstelling en de toepassing daarvan tot verklaring

van het moeilijke vraagstuk van de sapbeweging der plant wil

ik, ten einde geen overijlde besluiten te nemen, besparen tot

eene latere mededeeling, wanneer ik over dit onderwerp nog na-

dere proeven zal genomen hebben.

VERKLARING DER FIGUREN.

Fig. I. Tak van Eugenia robusta, geplaatst in de met twee

openingen voorziene caoutchouckurk a, waarmede het met water

gevulde fleschje b gesloten is. Door de andere opening der kurk

a gaat eene glazen buis van meer dan 1 met. lengte, waarop

de inhoud in honderdste deelen van C.C. is aangewezen.

Fig. 2. Glas met water gevuld tot n, waarvan de inhoud

vooraf nauwkeurig bepaald en op de schaal s aangegeven is. De

plant van Nerium Oleander met waterwortels is hierin zoodanig

geplaatst, dat de voet van den stengel besloten is tusschen twee

kleine uithollingen in twee halfcirkelvormige, glazen platen a en

a\ welke door olie en was luchtdicht met den- stengel, met den

bovenrand van het glas en met elkander verbonden zijn.

Fig. 3. Tak van Eugenia robusta op dezelfde wijze als in

Eig. 1 in een fleschje met water bevestigd. Door de tweede ope-

ning der caoutchouckurk gaat eene tweemaal omgebogen en ver-

deelde buis, van z tot y met water, van y tot x met kwik

gevuld.

Fig. 4. Tak op dezelfde wijze bevestigd als in de vorige fig.

De eenm aal omgebogen lange buis b is geheel met water gevuld,
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en dompelt met liet onderste open uiteinde in het bakje c* met

kwik, hetgeen daarin reeds een weinig is opgestegen,

Fig. 5. Toestel voor de proeven omtrent de doorlating van

vocht door hout : A. houten raam, geschikt om een zeker aan-

tal houtstukken gelijktijdig optehangen, a. glazen ring van on-

geveer dezelfde middellijn als die van het hout en 6 a 8 centim.

hoog, door middel van den caoutchouc-ring b en koorden be-

vestigd aan het houtstuk //; e. glazen trechter geplaatst in de

verdeelde eudiometer-buis d.



NOG EEN ENKEL WOORD

OVER

CYCAS INERMIS Loul

VAN

C. A. J. A. OUDEMANS.

VOORGEDRAGEN IN DE VERGADERING VAN 27 JüNI 1868.

Na het lezen van de //Nieuwe bijdragen tot de kennis der

Cycadeën" van den Heer miquel, bij wien mijne denkbeelden

omtrent Ct/cas inermn geen ingang hebben gevonden, voel ik

mij genoopt, nog een enkel woord aan mijne vroegere mededee-

ling over die plant toe te voegen : vooreerst, omdat ik den schijn

van mij wensch af te weren, alsof ik den Heer miquel eene

andere meening heb toegeschreven dan waarvoor hij zelf in dui-

delijke termen is uitgekomen, en ten tweede, omdat ik, door

het stilzwijgen te bewaren, niet geacht wil worden, mijne vroegere

denkwijze over de soortelijke waarde van C. mermis te hebben

laten varen.

I. Op blz. 8 van zijne //Nieuwe bijdragen" zegt de Heer

miquel, dat hij reeds in 1842, in zijne Monographia Cycadea-

rum, er op gewezen heeft, dat het ei der Cycadeeën slechts met

één eivlies bedeeld is, zooals blijken kan uit het woord //in--

tegumentum," door hem gebruikt om dat eenige vlies aan te

duiden, en dat de woorden //stratum externum" en // stratum

internum," die op het woord // integumentum" volgen, enkel

twee lagen beteekenen, waaruit dat eenige vlies is samengesteld.

Tegen deze redeneering hebben wij geene enkele bedenking;

maar dit verhindert niet, dat de Heer miquel in een ander en

veel nieuwer werk (zijne Analecta botanica indica, II, p. 31
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[ao 1851]) over de struktuur der zelfde eitjes zich in een

geheel anderen zin uitlaat, en wel zóó, dat elkeen, die èn het

oudere, èn het nieuwere werk van den genoemden geleerde raad-

pleegt, tot het besluit moet komen, dat hij sedert 1842 mer-

kelijk van denkbeelden veranderd is. Immers: werd er in den

tekst van 1842 slechts van een mtegnmentum gesproken, in dien

van 1851 wordt èn van een integvMentum externitm èn van een

integumentv.m, internum gewag gemaakt, en daarbij, alsof de

schrijver er op heeft willen drukken, dat hij thans werkelijk

twee eivliezen bedoelde, voor de opening van het buitenste vlies

het woord exostomium, en voor die van het binnenste het woord

endostomium gebruikt. Slaan wij nu bischoff's terminologisch

Handboek op (een werk, dat in terminologische aangelegenheden

als wetboek gelden mag), dan lezen wij op het woord Endosloma

:

f der innere Eimund, die Oefihung der innern Eihaut, bei einem

mit doppetter Haut versehenen Pflanzenei," en op het woord

Exostoma : // der aussere Eimund, die Oefrhung der ausseren

Eihaut, bei einem mit doppelter Haat versehenen Pflanzenei.''
1

Heb ik dus mijn geachten collega verkeerd begrepen, dan is

dat niet mijne schuld, maar die des schrijvers zelven, die zich

niet in zulke duidelijke bewoordingen uitgedrukt heeft als wel

wenschelijk geweest ware.

Maar juist omdat de woorden exostomium en endostomium, om

alle verwarring te voorkomen, niet anders gebezigd mogen wor-

den en worden dan in den zin, door bischoff daaraan toege-

kend, moet ik nogmaals opkomen tegen den term Exostomium

tubulomm, door den Heer miqüel toegepast op het buisje, dat

aan den vrijen top der eieren van Cycas wordt aangetroffen.

Vooreerst toch duidt het woord // Exostomium'' eenvoudig eene

opening, en geenszins iets lichamelijks aan; maar ten tweede

wordt, door het gebruik van dat woord, het dwaalbegrip, alsof

de C}^cadeeën twee eivliezen zouden hebben, bestendigd. Ik had

voor dat buisje den term Tuhulus micropyliferus voorgeslagen,

en blijf er bij, dat deze juister is dan die van Exostomium tuhu-

losum. De Heer miqüel meent, dat er aan het gebruik van den

door mij voorgeslagen term in den weg zou staan, dat het meer-

malen genoemde buisje » geen eigen deer
1

is. Maar dan zou ik

moeten vragen, met welk recht men een blad in lamina, petiolas
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en pars vagincdis, een bloemblad in limbus en unguis, een meel-

clraad in fihmentum en antkera verdeelt, enz,

II. Of de opperhuid van het ei, na den tabulus micropyli-

ferus binnengedrongen en aan den voet van den conus nuclei

te zijn aangekomen, zich weder naar boven begeeft om dien

conus te overtrekken, kan toegegeven en ontkend worden beiden.

Ik heb het eerste gemeend, op grond daarvan, dat de cellen van

het vlies, 'twelk den conus overtrekt, zeer zeker in stevigheid

en kleur met die van den binnenwand van den tubulus micro-

pyliferus overeenstemmen.

III. De door mij gestelde vraag, of Cyeas inermis geen recht

heeft, een soortelijken rang onder de familie der Cycadeeën in

te nemen, heeft den Heer miquel aanleiding gegeven tot de op-

merking (noot op blz. 28): //dat de strijd over zeer verwante

soorten, sedert de wetenschap het absolute begrip van species,

door linnaeus gegeven, verliet, over het geheel in vele gevallen

onvruchtbaar is.
11

Ik geloof niet, dat iemand die stelling zal

wenschen tegen te spreken; maar aan den anderen kant meen

ik toch, dat men haar den wensch mag tegenoverstellen, dat, bij

de splitsing van eene en de zelfde plantengroep in soorten en

verscheidenheden, overal volgens de zelfde beginselen gehandeld

worde. En na kan ik, met alle bescheidenheid, niet toegeven,

dat de Heer .miquel zulks voor de Cycadeeën gedaan heeft. De

verschillen tasschen vele vormen, allen als soorten door onzen

geachten collega beschreven, zijn inderdaad niet grooter dan die

tusschen C/ycas revoluta en G. inermis, en juist dit maakt het

mij onbegrijpelijk, dat de Heer miquel laatstgenoemden vorm

geen hoogeren rang dan dien van verscheidenheid wil toekennen.

Zoo men zou wenschen aan te voeren, dat de door mij opge-

somde verschillen tusschen de twee genoemde soorten niet stand-

vastig genoeg zijn om ze zoo hoog aan te schrijven als ik

gedaan heb, dan zoude ik zulks al weder met de meeste beschei-

denheid moeten tegenspreken. Het is niet genoeg, dat Dr. masters

en anderen soms een of een paar eitjes aan een carpophyllum

van C. revoluta gevonden hebben, welke in gedaante wat meer

overeenkwamen met de eieren van (7. inermis dan men verwacht

zoude hebben en omgekeerd, om mijne stelling, dat laatstge-

noemde vorm even goed als soort tegenover C. revoluta onder-
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scheiden mag worden als Cycas Eump/iii, C. spliaerica en an-

deren tegenover C. circinalls, omver te werpen. De zelfde han-

delwijze zoude dan met evenveel recht op vele andere soorten

van Cycadeeën (en nog hoevele andere plantensoorten !) kunnen

worden toegepast. Ik heb het reeds gezegd en herhaal het : tal

van kenmerken, zoowel aan de vegetatieve als aan de generatieve

werktuigen ontleend, vormen tusschen C. revoluta en C. inermis

eene vrij wijde klove; en wanneer de Heer miquel op blz. 29

zijner verhandeling zegt : // oppervlakkig niet gewigtig schijnende

wijzigingen van den grondvorm der carpophylla hebben hier (bij

de Cycadeën) eene hoogere waarde, vooral wanneer zij gepaard

gaan met eenen eigenaardigen habitus, kenmerken van de bladen

en de geographische verspreiding,
11

dan durf ik volmondig ver-

klaren, dat bij C. revoluta en inermis niet alleen de vorm der

carpophylla en de richting hunner slippen, enz., maar ook de

vorm, de kleur en de ontwikkelingsgang der eieren; de eigen-

schappen van den houtigen dop der laatsten *)
: ; de habitus; de

betrekking tusschen de breedte en de lengte der bladen; de

asymmetriciteit van den voet der bladslippen; de vorm van de

basis der algemeene bladstelen; de hoogte, waarop de blaadjes

onder aan den bladsteel beginnen op te houden f), enz., te veel

uiteenloopen, dan dat men de som dier verschillen niet zou

mogen gebruiken om eene scheiding voor te stellen, die elders,

met veel minder gegevens, zonder reserve wordt toegepast.

Of nu de plant van den Amsterdamschen hortas werkelijk de

Cycas inermis van loüreiro is, zou ik niet durven beslissen. Ik

*) Zie over al die verschillen mijne vroegere mededeelingen {Verslagen en

Mededeelingen der Kon. Akad., 2e Serie, II, p. 145 en Archives Neerl., II, p.

385).

f) Bij Cycas revoluta staat de grootste breedte der bladen tot hunne lengte

als 1:4, en bij C. inermis als 1 : 7, weshalve men de bladen van gene folio,

oblongo-lanceolata, aan deze folia lanceolata zoude kunnen noemen. — De
asymmetriciteit van den voet der bladslippen is veel duidelijker bij C. inermis

dan bij ('. revoluta, in dien zin, dat het strookje bladparenchym, 'twelk de

verschillende slippen aan elkander verbindt, bij eerstgenoemde plant veel bree-

der is dan bij laatstgenoemde. — De basis des algemeenen bladsteels is bij

C. inermis veel meer rolrond, bij C. revoluta veel hoekiger. Bij C. inermis be-

ginnen de wel gevormde bladslippen (die over het geheel breeder zijn dan bij

C. revoluta), op 16, 18, 20 centimeters van de inhechting van den bladsteel op

den stam; bij C. revoluta op 6, 8, 10 centimeters.
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heb het aangenomen op grond van vroegere mededeelingen over

die plant van den Heer miquel zelven. Maar, deze vraag daar-

gelaten, blijf ik bij de verzekering, dat de onder dien naam

vroeger door den Heer miquel en later door mij beschreven

plant, zeer zeker in de verte niet met G. revoluta geïdentificeerd

mag worden. Ik twijfel er dan ook niet aan, of dit gevoelen

zal door een ieder gedeeld worden, die in de gelegenheid zal

komen honderden rijpe eieren van een dergelijk voorwerp met

even velen van C. revoluta te vergelijken, zooals mij is te beurt

gevallen, vooral indien hij daarbij tevens de moeite wil nemen,

alle andere karakters, waarover hierboven is uitgewijd, mede in

den kring zijner beschouwingen op te nemen.

Nog een enkel woord over de conjectuur van den Heer miquel,

dat de door mij beschreven eieren van C. inermis, eenvoudig

doordien zij niet bevrucht waren geworden, van den gewonen

vorm van die van C. revoluta zouden zijn afgeweken (p 31).

Ik zou haar kunnen toegeven, als ik ongelijksoortige grootheden

met elkander vergeleken had; maar dat heb ik niet gedaan.

De eieren van beide door mij beschreven soorten waren onbe-

vrucht, en stonden dus in dit opzicht volkomen gelijk.

Als ik bedenk, dat de Heer miquel, en zeker zeer te recht,

door het botanisch publiek als een der hoogste autoriteiten in

zake de Cycadeeè'n erkend en geëerd wordt, dan is het niet on-

mogelijk, dat mijne stem zal zijn als de //vox clamantis in de-

serto." Maar ik heb dan toch de zelfvoldoening, gestreden te

hebben voor een begrip, dat ik waar acht.

En ik stel er althans prijs op, dat deze weinige regelen in

druk verschijnen, omdat het mij op de vergadering der Akade-

mie, waar de Heer miquel zijne //Nieuwe bijdragen tot de ken-

nis der Cycadeën
,,

mondeling voordroeg, door trjdsgebrek, niet

gegund was, met mijn hooggeachten ambtgenoot in discussie te

treden.

Amsterdam, 18 Juni 1868.



I N II O U I)

DEEL III. — STTJK 1

bladz,

Nieuwe Bijdragen tot de kennis der Cycadecn. Door F. A. W. Miqübl.

(
Met twee Platen) 1

.

Verslag ingediend in de gewone Vergadering van 24 April 1868 58.

Sur les espèces confonducs sous Ie nom de Genyoroge Bengalensis Günth.

Par P. Bleeker 64.

Description d'une espèce inédite de Caesio de File de Nossibé. Par

P. Bleeker 78

.

Description d'une espèce inédite de Chaetoptcrus de Tile d'Amboine.

Par P. Bleeker 80

.

Over eene inonstrositeit der vrucht van Papaver Somniferum L. Door

Dr. R. H. C. C. Scheffer. Medegedeeld door den Heer P. A. W.

Miquel. {Met eene Plaat) 86

.

Phyto-Physiologische Bijdragen. Door N. W. P. Rauwenhoff. {Met

eene Plaat)

Nog een enkel woord over Cycas Jntrmis Loür. van C. A J. A. Oü-

DEMAXS 136.

Overzigt der door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen ont-

vangen en aangekochte boekwerken blz. 1—31

.



«KUKVIKT BIJ W. J. DR KOKVBK Ï.BÜBUK.



ji

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN

KONINKLIJKE AKADEMIE

WETENSCHAPPEN.

Afdeeling NATUURKUNDE.

TWEEDE REEKS.

Werïe ®ed. — &wzït ötuh.

AMSTERDAM,
C. G. YAN DER POST.

1869.





ONDERZOEK OMTRENT DE VORMING

VAN

EIEREN IN HET OVARIUM DER ZOOGDIEREN,

NA DE GEBOORTE,

EN DE

VERHOUDING VAN HET OVABIÜM TOT HET BUIKVLIES.

DOOR

W. KOSTER.

Het onderzoek van w. his *) toonde de ontwikkeling der

WolfFsche bnis uit liet hoornblad van het embr3'on aan, en

maakte het mogelijk het ovarinm als een klier te beschouwen,

welke zich geheel in overeenstemming met de overige afschei-

dende klieren in het lichaam ontwikkelt.

Door pflüeger's nasporingen f) was reeds aangetoond dat

het ovarium in den oorspronkelijken, embryonalen toestand buis-

jes bevat, terwijl de Graafsche blaasjes, met de daarin bevatte

eieren, door regelmatige afsnoering dier oorspronkelijke buisjes

ontstaan zijn. Daarbij bleek het verder dat ook na de geboorte,

en op volwassen leeftijd, nog dikwijls buisjes met nieuwgevormde

ovula in het ovarium bij verschillende zoogdieren te vinden zijn,

zoodat ook dan de overeenkomst met een buisvormige klier nog

blijft bestaan.

Pflueger ging, bij zijne beschouwing omtrent de wijze van

ontstaan en de embryogenetische en anatomische beteekenis der

*) Archiv für mi/croslojoische Anatomie von MAX schultze, Bel. I, Heft 2 en 3.

t) E. F. VST. Pflueger, Die Eierstöcke der Saügethierc v.nd des Menschen*

Leipzig, 1863.
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buisjes van het ovarium, nog van het denkbeeld uit, dat liet

Wolflsche lichaam, en daarna de geslachtsklier en hare uitlo-

zingsbuis uit het middelste (zoogenoemde motorisch-germinatieve)

kiemblad ontstaan. Dientengevolge komt hij dan ook tot de

meening, dat de klierbuisjes van het ovarium voortbrengselen

zijn van het epithelium van het buikvlies, dat het ovarium be-

kleedt; en, door verdere redenering naar analogie, tot eene, zeer

ongewone, beschouwing van het peritonaeum en de weivliezen

in het algemeen als klieren (bldz. 31—35, en bldz. 68 der

aangehaalde verhandeling)

.

De ontdekking van nis voert tot eene juistere beschouwing,

en handhaaft de beteekenis van het hoornblad en het trophische

kiemblad als wezenlijk voor het ontstaan van liet klierepithelium

;

terwijl de bindweefselgrondslag en de bloedvaten, in het ovarium,

gelijk in de andere klieren, van liet middelste kiemblad afkom-

stig zijn.

De veranderde voorstelling omtrent de ontwikkeling van het

ovarium deed de vraag bij mij ontstaan, of de bekleeding van

dat orgaan door het buikvlies wel terecht wordt aangenomen;

of de toestand der oppervlakte van het ovarium waar voortdu-

rend, zooals bekend is, Graafsche blaasjes uitpuilen en bersten,

niet een geheel andere is als bij den testis, welke geheel door

het peritonaeum omkleed wordt.

Toen, een jaar geleden, de Heer j. g. van der lith zich,

in mijn laboratorium, met het onderzoek bezig hield, dat hem

de stof voor zijn Akademisch proefschrift leverde *), werd door

hem opgemerkt, dat, bij zes lijnen lange konijnenembrja niet

het geheele Wolffsche lichaam door de samenhangende cellenlaag,

welke het peritonaeum zal vormen, bekleed wordt (blz. 109).

Bij iets oudere embrja, meent hij // dat het peritonaeum zich

meer over het geheele Wolflsche lichaam en het gubernaculum

Hunteri heeft uitgebreid.
1 ''

Op zich zelf had dit feit weinig beteekenis, daar, zooals de

verhouding van het peritonaeum tot den bal leert, dit toch latei-

geheel de uit 't Wolflsche lichaam voortgekomen geslachtsklier

*) Bijdragen lol de kennis van de ziekelijke ontwikkeling der organa uro-ge-

nitalia en van den normalen descensus t'esticulorum, Utrecht, 18^7.
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kan omgroeien. Het bleek echter, dat in het embryonale leven

tijdelijk althans de geslachtsklier nog minder innig met liet pe-

ritonaenm verbonden is, waardoor tot het onderzoek naar den

toestand der oppervlakte dier geslachtsklier in het volwassen li-

chaam nog meer werd opgewekt.

Verder viel niet dit vraagstuk terstond samen een onderzoek

omtrent het ontstaan der zeer jonge Graafsche blaasjes dicht

onder de oppervlakte van het ovarium in volwassen toestand.

Dat zij daar tijdens de puberteitsjaren, en ook later nog op

meergevorderden leeftijd, dikwijls worden aangetroffen is bekend.

Men vindt die jonaste eieren in de bastlaai? van liet ovarium

onder anderen bij benle uitvoerig beschreven en afgebeeld *),

maar zonder opheldering omtrent hun ontstaan. Zij hangen

dikwijls niet samen met de dieper liggende, veel meer ontwik-

kelde Graafsche blaasjes welke wij door pflueger's onderzoek

als producten van de embryonale klierbuisjes kennen. Zij lig-

gen somtijds geïsoleerd en door weinig bindweefsel omgeven

;

dikwijls ook liggen er twee of drie naast of boven elkander.

Ofschoon door pflueger als algemeene regel gezegd werd, dat

cle jongste blaasjes het naast bij de oppervlakte liggen, konden,

mijn inziens, de hier bedoelde moeielijk als de bovenste dei-

dieper liggende reien van folliculi beschouwd worden, daar zij

in ontwikkeling te veel daarvan verschilden, en op tamelijk

grooten afstand daarvan lagen.

Het onderzoek van pflueger had het twijfelachtig gelaten,

hoe deze jongste eieren-bevattende blaasjes ontstaan. Hij neemt

wel aan, dat er ook na de geboorte, blaasjes nieuw gevormd

worden, maar de aard van het epithelium dat de oppervlakte

van het ovarium bekleedt, en cle kliervormige instulping, schijnt

hij niet waargenomen te hebben. In zijne beschouwing over

den //Eierstock der erwachsenen Thiere" (blz. 95 der aangeh.

verhandeling) zegt hij alleen het volgende: //Auch bei dem

Ovarium der erwachsenen Hündin liegen die jüngsten Drüsenele-

mente im Allgemeinen der Oberfliiche des Eierstocks naher als

die uiteren. Ausserdem glaube ich einen Zusammenhang der

Schlaüche mit dem machtigen Epithel. welches den Eierstock

*) Handbuch der Eiagew icLlehe des Menseken, S 433.

10*
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überzieht, anch bei der Hündin wahrgenommen zu haben." Die

twijfelachtige samenhang zou dan, volgens tflueger's meening,

bestaan hebben, met het epithelium van het buikvlies, dat het

ovarium bekleedt.

Het is mij reeds vroeger, bij eenige ter loops in het werk

gestelde onderzoekingen gelukt, den samenhang der jongste

Graafsche blaasjes met het epithelium van den eierstok, bij vol-

wassen konijnen, ontwijfelbaar waar te nemen. Toen ik vóór

eenige weken, om deze verhandeling samen te stellen, mijn on-

derzoek weder opvatte en uitbreidde, bleek het mij, dat de

nieuwvorming dier blaasjes geschiedt, geheel overeenkomstig met

de vorming eener huid- en slijmvliesklier in het embryonale

leven, gelijk figuur 8 van de Plaat aantoont. Het is zeker het

jongste tijdperk der vorming van een Graafsch blaasje dat tot

nu toe waargenomen is.

Doch bleek het mij tevens, dat het epithelium, hetwelk die

nieuwe Graafsche blaasjes levert, niet het epithelium van het

buikvlies is, maar een eigen, uit vele lagen gevormd, slijmvlies-

epithelium, dat de oppervlakte van het ovarium bekleedt, en

waarvan de buitenste laag door grootere regelmatige cylinder-

epithelium-cellen wordt gevormd. De diepere lagen bestaan uit

meer ronde cellen.

De verhouding van het ovarium tot het buikvlies verder on-

derzoekende, vond ik bij verschillende dieren zoo verschillende

bijzonderheden, welke nog weinig de aandacht schijnen getrok-

ken te hebben, dat ik mij voorloopig onthoud van opgaven

daaromtrent. Een veel uitgebreider onderzoek wordt daarvoor

nog geeischt. In het algemeen kan echter gezegd worden, dat

ook bij dieren (hond) waar het ovarium geheel in een soort

van taschje van het peritonaeum bevat is, toch een eigen waar

epithelium op de oppervlakte der eierstok aangetroffen wordt.

Het weivlies ligt daarover slechts los henen, en kan na inge-

knipt te zijn, verwijderd worden. Yerder bepaal ik mij tot de

beschrijving van de verhouding van het peritonaeum bij het

menschelijk ovarium, waarmede onder anderen dat van de koe

schijnt overeen te komen. Men kan kortweg zeggen, dat het

menschelijk ovarium in den leeftijd der geslachtsfunctiën vol-

strekt niet door peritonaeum bedekt wordt, maar dat zijne (met
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eene slijmvliesvlakte *) te vergelijken) oppervlakte in de holte

van het buikvlies uitpuilt, en zóó naar de slijmvliesvlakte van

het ostium abdominale tubae Eallopianae gekeerd is.- Tig. 1 van

de plaat toont dat bij een ovarium van een meisje van 16 ja-

ren, dat aan phthisis pulmonum overleden was.

Men ziet aan versche, zoowel als aan spiritus-praeparaten der

genitalia van jeugdige vrouwen zeer duidelijk, dat het buikvlies

rondom den hilus ovarii ophoudt, terwijl de oppervlakte van

het ovarium zelf een meer bruinachtige tint heeft. Dat het

dikke, uit vele lagen bestaande ware epithelium van het ovarium

nog niet met juistheid waargenomen en beschreven werd, hangt

wel daarvan af, dat het slechts los met de oppervlakte van het

ovarium verbonden is, en, gelijk alle klierepithelia, spoedig na

den dood voor een groot gedeelte te loor gaat door vervloeiing.

Toch zal men, ook aan een ovarium dat op spiritus bewaard

is, hier en daar plekken aantreffen, waar, vooral in kleine in-

kervingen van de oppervlakte, nog meerdere lagen van ronde

epitheliumcellen gevonden worden.

Bij het onderzoek, spoedig na den dood, is niets gemakke-

lijker dan het aantoonen van het epithelium van het ovarium

op doorsnede. Het viel mij, reeds eenigen tijd geleden te beurt,

de ovaria te onderzoeken van een meisje van
4J-

jaar, zeer kort

na den dood. De dikke laag van epithelium en de verlengsels

naar binnen waren terstond te vinden.

Het buikvlies ging, bij den straks beschreven rand, zonder

scherpe grenzen, in de oppervlakte van het ovarium over 't Be-

hoeft nauwelijks gezegd te worden, dat op de witte vlakte van

den buikvliesrand het cylinderepithelium geheel gemist wordt.

Bij dieren (konijn, hond, kat, kalf) is natuurlijk het onder-

zoek in geheel verschen toestand mogelijk, en vindt men terstond

de aanzienlijke epitheliumlagen, welke in 't algemeen met die

van het menschelijk ovarium geheel overeenkomen.

In 't eerst verwonderde het mij, ook bij de bovengenoemde

ovaria van het vierjarig kind, terstond duidelijke cylinder- of

meer fleschvormige verlengsels van het epithelium naar binnen

aan te treffen. Ik had mij voorgesteld dat misschien eerst in

Einbryogenetiscb gesproken, misschien heter: met een sluk huid.
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de puberteitsjaren weder de nieuwvorming van Graafsche blaas-

jes zon aanvangen. Later bleek het mij, dat men bijna aan

alle ovaria, uit welken leeftijd ook, dergelijke verlengsels van

het epithelium naar binnen aantreft, soms echter slechts spaar-

zaam, soms in ruime hoeveelheid.

Het is uit den aard der zaak een omvangrijk en langdurig

onderzoek, wetten op te sporen omtrent de perioden waarin de

vorming van Graafsche blaasjes bij voorkeur plaats heeft; of te

bepalen, dat het een voortdurend proces is, misschien slechts

met tijdelijke verheffing. Ik kan hieromtrent nog geene be-

paalde opgaven doen. Ik heb de nieuwvorming, zoowel in ova-

ria van kinderen, van meisjes, als van vrouwen, na de veertig

jaren, gevonden. — Na den klimakterischen leeftijd schijnt ech-

ter de functie van het epithelium van het ovarium af te nemen.

In verband daarmede staan de bekende veranderingen, de ver-

kleining en de vermeerdering van het fibreuse weefsel en de

bloedarmoede van het ovarium. Het schijnt dat alsdan echter het

peritonaeum zijn oude rechten herneemt en zich verder over de

oppervlakte van het ovarium uitbreidt. Op oudere ovaria vond

ik niet zelden van den rand uit, waar anders het buikvlies ein-

digt, witte strooken, over de oppervlakte van het ovarium zich

voortzettende. In andere gevallen was de grens van den genoem-

den rand niet duidelijk meer te herkennen, maar evenmin een

duidelijke scheiding tusschen een buikvlieslaag op, en de veze-

lige oppervlakte van het ovarium te zien. Ook voor dit gedeelte

van het vraagstuk is meer materiaal en tijd noodig, dan tot nu

toe ter mijner beschikking stonden. Als mijn voorstelling mag

ik echter dit uitspreken: in meer gevorderden leeftijd breidt zich

het buikvlies verder over het ovarium uit, versmeltende met het

atrophiërende weefsel der klier. In den leeftijd der geslachtsfunc-

tiën wordt dat omgroeien van het ovarium door het buikvlies

(waartoe, blijkens de verhouding bij den testiculus, de aanleg

bestaat) belet door het rijke, productieve leven van het klier-

epithelium van het ovarium, de voortdurende vorming van nieuwe,

de sterke ontwikkeling en bersting van bestaande Graafsche

blaasjes.

Van een sereus overtreksel van het menschelijk ovarium kan

derhalve, in den leeftijd onder de vijftig jaren, bezwaarlijk meer
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gesproken worden. Doch ook de zoogenoemde tunica albuginea

van het ovarium is een produkt eener voorstelling omtrent bouw

en functie dezer klier, welke moeielijk meer met de nu bekende

feiten omtrent hare ontwikkeling en verrichtingen te rijmen is.

Slechts op ouderen leeftijd, als er in de oppervlakkigste laag van

het ovarium geen of weinige Graafsche blaasjes bestaan, kan men

die dikke, verdichte, vezelige laag als een tunica albuginea (mis-

schien, zoo als reeds bleek, met een weivliesbedekking) opvat-

ten. Wanneer daarentegen, zooals in ieder functionerend ovarium

het geval is, vlak onder het epithelium jeugdige Graafsche blaas-

jes, zoo even van dat epithelium afgesnoerd, of nog zich vor-

mende en nog met dat epithelium in samenhang, aangetroffen

worden, bestaat er geen tunica albuginea. Men vindt dan, iets

dieper dan die jeugdige nieuwgevormde laag, een vaatrijk bind-

weefsel, dat ook telkens de tot zekere hoogte ontwikkelde epi-

theliumcellen-groepen omgroeit, en verder reien van oudere Graaf-

sche blaasjes met een duidelijke epitheliumlaag (membrana-gra-

nulosa) en een ovulum; en sommigen dier blaasjes sterker ont-

wikkeld en op den weg tot de latere uitpuiling en bersting.

Men vindt echter enkele malen (vooral bij konijnen trof ik dat

aan, minder bij honden) de epitheliumlaag van het ovarium als

het ware in rust, geen verlengsels, geen jeugdige ovula, en dan

de oppervlakkige bindweefsel -massa als een duidelijkere en ge-

lijkmatigere vezelige laag (tunica albuginea) onder het epithelium

verloopende. Of dit echter over het geheele ovarium heen het

geval was, durf ik niet beslissen, en in elk geval verliest die

vezelige laag weder terstond haar karakter van omhullend vlies,

wanneer de nieuwvorming van Graafsche blaasjes weder begint.

Slechts bij een afgeleefd ovarium kan van een doorloopende tu-

nica albuginea in den zin der leerboeken sprake zijn, maar het

atrophische, fibreus geworden orgaan zou zeker verder weder niet

in de gewrone ontleedkundige beschrijving passen.

Als algemeenen regel meen ik dus te mogen stellen, dat de

Graafsche blaasjes met de daarin zich ontwikkelende eieren, ook

na de geboorte in groote hoeveelheid, door instulping en afsnoe-

ring van het klier-epithelium der oppervlakte van het ovarium

gevormd worden. Een nader onderzoek van de bijzonderheden
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bij dit proces, met name omtrent het ontstaan van het ovulum

binnen het blaasje, lag niet in mijn plan, en zou op een geheel

ander terrein voeren. Zooveel blijkt uit den beschreven gang

van zaken, dat het ovulum niet gepraeformeerd is, maar uit de

binnenste kliercellen der van het epithelium afgesnoerde groep

moet ontstaan, terwijl de peripherische het epithelium van het

Graafsche blaasje worden. De waarnemingen van tflueger, en

de latere van stricker, omtrent de vorming van het vogelei *)

stemmen hiermede geheel overeen.

Er is echter één vraag, welke zich hier van zelf nog opdoet

:

is het proces van vorming na de geboorte verschillend van het-

geen tflueger in den embryonalen leeftijd liet eerst nauwkeurig

leerde kennen ? Ik geloof dat er geen wezenlijk verschil bestaat.

Indien er altijd slechts één blaasje van het epithelium, na de

geboorte, werd afgesnoerd, zou er in zooverre eenig verschil be-

staan, dat in het embryonale leven gansche reien van blaasjes

nog met elkander, en met het epithelium der oppervlakte, in

samenhang worden gevonden (de buisjes van pflueger). Ofschoon

het nu schijnt dat meermalen de epithelium-instulping na de ge-

boorte slechts één blaasje levert, heb ik ook meermalen langere

verlengsels van het epithelium waargenomen, in het midden in-

gesnoerd, gelijk Fig. 2 van de Plaat, van een kalfs-ovarium

voorstelt. Door de ligging van de cellenstreng juist aan den

doorsneêrand van het praeparaat, was zij bijna geheel geïsoleerd,

en bijzonder duidelijk. Verder neemt men dikwijls twee zeer

jonge blaasjes dicht onder het epithelium, en onmiddellijk tegen

elkander liggende aan, zoodat ook blijkbaar meerdere blaasjes

uit ééne epithelium-productie ontstaan, geheel overeenkomstig

met de door pflueger beschrevene embryonale vorming.

Neemt men hierbij in aanmerking, dat, volgens de reeds aan-

gehaalde onderzoekingen van stricker, cle embryonale vorming

van het vogelei geheel met die van het zoogdierenei overeenkomt,

hetgeen ik ook in eierstokken van volwassen dieren bevestigd

heb gevonden, dan is door de oögonetische ontdekkingen der

*) S. stricker, Beitrage zur Kenntnisz des Hühnereies, in: Sitzungsberichte

der K. Ahad. der Wissenschaften in Wien
}
Mathem. Naturwissenschaftl. KI

,

Bd. LIV, S. 116.
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laatste jaren op nieuw een groote overeenstemming der ontwik-

kelingswetten in het lichaam der gewervelde dieren aan het licht

gekomen. Veel is echter op comparatief-embryogenetisch terrein,

ook in dit opzicht, nog te onderzoeken.

Als een bijzonderheid, welke ik bij het onderzoek van het

epithelium van het ovarium in verschen toestand dikwijls aan-

trof, moet ik nog tepelvormige of vlokachtige aanhangsels ver-

melden. Eerst meende ik die voor toevallig losgeraakte epithe-

liumlagen te moeten houden, maar aan sommige praeparaten, waar

het epithelium nog geheel in samenhang bestond, vond ik ze

eveneens. De cellen, vooral de binnenste, van deze vlokken, wa-

ren in het algemeen bleeker en meer doorschijnend, dan die van

het epithelium, waarvan zij uitgingen. Het schijnt, dat die epi-

theliumvlokken vooral daar voorkomen, waar ook veel verlengsels

van het epithelium naar binnen gevonden worden.

Tot nog toe heb ik de epithelium-verlengsels naar binnen,

in de oppervlakte van het ovarium, beschreven als een proces

van nieuwvorming van Graafsche blaasjes na de geboorte. Ik

mag niet verzwijgen, dat een andere opvatting mogelijk is

:

dat namelijk die epithelium-verlengsels slechts overblijfsels zijn

zouden van den embryonalen toestand, waarin de vorming-

der klierbuisjes plaats had, en waarvan zij slechts de jongste

phasen zouden kunnen zijn. Of wel, zij zouden nog altijd

met dieper liggende oudere reïen van Graafsche blaasjes op een

minder gemakkelijk waar te nemen wijze kunnen samenhan-

gen, of daarvan afgesnoerd kunnen zijn, terwijl zij toch oor-

spronkelijk het oppervlakkigste einde van zulk een embryonaal

buisje waren. Een steun voor deze meening zou gevonden kun-

nen worden in hetgeen pflueger in den eierstok van katten,

kort na de geboorte, waarnam. Hij vond aan het oppervlakkige

einde der buisjes : // eine starke Zellenvermehrung, so dass hier der

// Schlauch wohl eine Zeit lang vorwarts wadist." Verder vond

hij : //bei jüngeren Schlauchen eine spindelförmige Verjüngung

// derselben ganz an der Oberflache des Ovariums, welche sich

//blass gegen das Epithel als ein dunner Zipfel verlor." Echter

staat daartegenover, dat, in iets oudere ovaria, het oppervlakkige

einde der buisjes // durch eine ganz scharfe runde Linie, wie bei

//anderen tubulösen Drüsen sich abgrenzt" (blz. 107 der aan-
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geh. Verhandeling). Daarenboven is reeds uit de boven aange-

haalde woorden van pflueger gebleken, dat hij zelf, bij volwas-

sen honden, de jonge ovnla als nieuwgevormd beschouwt.

Ik blijf dat ook meenen, en wel op grond der reeds beschre-

ven bijzonderheden : den klaarblijkelijk jeugdigen toestand der

epithelium-instulpingen ; het bijna geheel ontbreken daarvan in

sommige der door mij onderzochte dieren, en de groote hoeveelheid

weder bij anderen (hetgeen met bepaalde perioden van vorming

kan samenhangen); verder, het op zich zelf staan der instul-

pingen, het gescheiden zijn door een bindweefsel-laag van de in

de diepte liggende Graafsche blaasjes. Verder onderzoek zal ech-

ter ook in dit opzicht nog meer zekerheid moeten aanbrengen.

Omtrent de methode van onderzoek merk ik hier slechts op

dat dunne doorsneden van geheel versche ovaria in jodserum of

eiwit de voorkeur boven alles verdienen. Glycerine met een

weinig azijnzuur geeft bij iets te dikke doorsneden eenige op-

heldering, en veroorlooft het bewaren der praeparaten eenigcn

tijd, waarbij echter het beeld weldra troebeler wordt. Langzame

harding in chroomzuur of in müller's vocht heeft mij enkele

goede praeparaten doen verkrijgen doch op vele plaatsen wordt

het epithelium door samenschrompeling minder duidelijk, en na

het noodzakelijke doorschijnend maken van het praeparaat door

kreosoot, of naar de methode van clarke, zijn de cellen dik-

wijls onduidelijk, de epithelium-verlengsels weinig scherp om-

schreven.

Terwijl ik met dit onderzoek mij bezig hield, waartoe embryo -

genetische en anatomische opmerkingen mij gevoerd hadden, ont-

ving ik van Prof. waldeyer uit Breslau het bericht dat hij

door onderzoek van ziekelijk veranderde ovaria tot dezelfde uit-

komsten was gekomen. In het proces-verbaal van de vergadering

van October 1867 van de >/ Schlesische Gesellschaft für Vater-

//landische Cultur
11

, dat waldeyer mij onlangs toezond, wordt

met een paar regels melding gemaakt van een voordracht over

Cystosarkoma ovarii, dat zich, volgens waldeyer, ook ontwik-

kelt uit instulpingen van het epithelium, en verdere abnormale

ontwikkeling daarvan. Hierdoor kwam hij tot het onderzoek

van normale ovaria met het oog op het epithelium en vond

:

*dasz das Eierstocks-Epithel drüsenschlauchahnliche Fortsatze
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" in die Rindenschicht des Ovariums hineinschickt, welche die

ft rFLUEGER'schen Schlauclifollikel bilden.
11

Door dat nauwkeuri-

ger onderzoek der oppervlakte van het ovarium kwam walde yer

ook van zelf tot de ontkenning* van het buikvliesbekleedsel. Hij

belooft een nader onderzoek en eene verhandeling, welke ik,

vooral met het oog op de ontwikkeling van ziekteprocessen van

het ovarium, met verlangen te gemoet zie.

VERKLARING DER PLAAT.

Fig. 1. Ligamentum latum met het ovarium van een jong meisje.

a. ligamentmn ovarii.

h. tuba Eallopiana.

c. grens van het buikvlies rondom het ovarium.

Fig. 2. Rand eener doorsnede van het ovarium van een kalf, on-

geveer 10 dagen na de geboorte Een op twee plaatsen

ingesnoerd epitheliumverlengsel lag bijna geïsoleerd aan

dien rand.

Fig. 3. Doorsnede van het versche ovarium van een jonge, maar

volwassen hond. Kliervormige instulpingen van het epi-

thelium, waarvan vele lagen afgevallen zijn.

Fig. i. Volledig epithelium der oppervlakte van het ovarium van

een volwassen konijn. Jonge Graafsche blaasjes onder het

epithelium.

Utrecht, 29 April 1868.



NIEUWE B IJ DRAGEN

DE KENNIS DER CYCADEËN.

F. A. W. MIQTJEL.

TIERDE GEDEELTE.

Cycadeën van Afrika.

Op het gebied der Elora van Afrika komen drie geslachten

voor, Cj/cas, met eene soort (C. T/iouarsii, hiervoren reeds ver-

meld) in Madagascar en cle Mascarhenische eilanden, op het

aangrenzende vaste land tot nog toe niet ontdekt ; Encepha/artos,

met 12 soorten, in de Elora Cafirariae, N.O. van het eigenlijke

Kaapland, waarschijnlijk echter door het geheele binnenland ver-

spreid, sedert barter eene ook te Natal voorkomende soort in

West-Afrika aan de Niger-rivier ontdekt heeft (vergel. hiervo-

ren); Stangeria, slechts door eene soort in Zuid-Afrika verte-

genwoordigd.

Deze beide laatste geslachten zijn uitsluitend afrikaansch. Tiiun-

berg beschreef den eersten Encep/talartos onder den naam van

Cijcas caffra in 1775; limaeus de zoon noemde haar Zamia

Cycadis en gaf haar daardoor eene juistere plaats in het systeem

;

de sedert ontdekte soorten werden tot in nieuweren tijd on-

der het geslacht Zamia gerekend. Jacquin, die vele planten van

de Kaap in den keizerlijken tuin te Schoenbrun invoerde, be-

schreef in zijn prachtwerk Fragmenta botanica Zamia cycadifoha,

longifolia, lanuginosa, horrida, willdenow Z, tridentata, aiton

Z. pungens. Sedert werden er gestadig exemplaren van de Kaap
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in de botanische tuinen ingevoerd, en dat bij hunne bepaling

vele vergissingen plaats hadden, schrijf ik vooral toe aan de

omstandigheid dat de kostbare Fragmenia van jacquin niet overal

konden worden geraadpleegd, en de beknopte beschrijvingen der

gewone systematische boeken niet toereikende waren om de soor-

ten behoorlijk te herkennen. Een andere bron van dwaling was

gelegen in het vaststellen van soorten naar jonge exemplaren,

die in bladvorm veelal zeer verschillen van de volwassen plant.

Ook het niet zelden ontbreken der fructificatie-organen vermeer-

derde de onvolledigheid der karakters. Door ecklon, zeyher en

drÈge werden in nienweren tijd in het binnenland van Zuid-

Afrika onbekende soorten ontdekt, van deze en van de reeds

bekende vele levende exemplaren, vooral in den botanischen tuin

te Hamburg, ingevoerd, die Professor lehmann in zijnen Pu-

gUlus sextus (1834) beschreef en daarbij tevens aantoonde dat

de Kaapsche Zamiae van de amerikaansche, op welke dit ge-

slacht oorspronkelijk gegrond was, in vele opzigten afwijken, en

een afzonderlijk geslacht vormen, hetwelk hij Encephalartos

noemde. E. brown had die meening reeds jaren te voren ver-

kondigd : // Species americanae, quae Zamiae genuinae, a capen-

slbus et Novae Hollandiae forsan genere distinguendae.
,,

Ik ga hier de verdere literatuur van dit geslacht voorbij, die

in mijne Monographie en in den Prodromus Systematis Cycadea-

rum te vinden is. Alleen wil ik nog opmerken dat alle verdere

onderzoekingen de karakters van het geslacht Uncep/ialarlos be-

vestigd en het groote verschil met Zamia in het licht gesteld

hebben. De inwendige bouw der stammen levert een eigenaardig

kenmerk op, waarvan ik vroeger eene taxonomische toepassing

beproefde (Linnaea XVIII. p. 142), afgeleid van de onderzoe-

kingen van brongniart, mühl en mijzelven ; door de nasporingen

van H. karsten (AMandL BerL Aead. 1856) en mettenius

{Alk. der K. Sachs. Gesel!scïi. d. Wiss. VII) werden de anato-

mische karakters der genera in nog meerdere mate bevestigd.

Hetzelfde kan van de bladen gezegd worden. De blaadjes, heeft

men gezegd, zijn bij Encephaïartos zonder geleding, bij Zamia

met geleding aan de rhachis bevestigd, en over het geheel kan

men deze uitspraak ook nu nog doen gelden, hoezeer ik moet

opmerken dat bij eenige E?icej)/ir/7artos-soovtcw de basis der foliola



( 154 )

ligtelijk gezwollen is en eene beginnende geleding aanduidt, bijv.

bij E. villosus, Altensteinü, cycadifol'ius, latifrons. De ware

beteekenis dier geleding heeft gregor kraus {JJeber den Ban

der Cycadeënfiedem in prlxgsheim's Jahrlücher IV. p. 305)

ons eerst onlangs leeren kennen, terwijl vóór hem bornemann

den bouw der blaadjes in hooge mate had opgehelderd (Organi-

sche Beste der Lettenkohle Thüringens). Yoegt men bij dit alles

het verschil in de generatie-organen, dan moet men dit geslacht

als voldoende gegrondvest beschouwen. De karakters, van de

fructiücatie-organen afgeleid, hoezeer bij eene abstracte vergelij-

king met de vormen der andere aanverwante genera, op den

eersten blik niet zoo belangrijk, ontleenen hunne waarde aan de

standvastigheid bij alle species van hetzelfde geslacht, alsmede

aan hun voorkomen bij de organen der hoogste functie; ook

geldt hier de regel dat de waarde der verschillen klimt naar-

mate de type der organisatie eenvoudiger en de som der ver-

schillen gering is.

Aan hetgeen ik over de soorten van dit geslacht vroeger ge-

publiceerd heb, heb ik slechts eenige waarnemingen toe te voe-

gen. Ik bepaal mij daarom tot het vaststellen van een scherper

omschreven karakter van het geslacht en eenige opmerkingen

over de soorten, wier volledige lijst, tevens met de synoniemen,

ik hier laat volgen.

ENCEPHALARTOS LEHM.

Leüm. Pugill. VI. p. 9. excl. ezel. Cycadis sp. thunb. Zamiae spec. likx.

ƒ/., aitün, jacq., willd. Arthrozamia reichenb. Conspect. Veget. (nomen).

Truncus cicatrisato-squamatus. Foiia pinnata, cum foliolis

plurinervulis vernatione stricta, haec imbricata. Androphyllorum

cuneatorum pars locellifera cuneiformis, apex sterilis truncatus

brevis decurvus ; carpophylla pedunculato-peltata, sub pelta crassa

rhombeo-quadrangulari biovulata, matura colorata; seminum in-

tegumentum extus succosum (heterochroum).

Generis distributio ab Africa, australiore usque ad aequato-

rem, hunc in regionibus Nigritiae paullo transgrediens. Truncus

ovoideus, dein etiam cylindrico-elongatus, petiolorum basibus

persistentibus spiraliter cicatrisatits, cylindro ligneo irregulariter
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zonato, fasciciüis vasorum e vagina medullari ortis versus folia

tendentibus perfossus, gemmii terminali foliigena, perulata, foliis

pinnatis, pinnis liaud articulatis ; subtus inter nervos stomatiferis,

integerrimis, serratis vel praesertim ad inarginem inferiorem sub-

lobatis, apicibus dentibusque utpluriinum spinoso-acutis ; nervis

parallelis densis simplicibus bifidisque, ad apicem dentesque di-

rectis; epidermide sub iuventute saepe pilifera, plerumque cito

glabrescente ; conis utplurimum solitariis, femineis brevioribus et

crassioribus.

Species hacteniis cognitae:

\ 1. Foliola linearia rigida;

f marginibus revoluta:

1. E. CYCADIFOLIÜS LEHM. Pvfflll. VI. p. 14. MIQ. Mouogr,

p. 43. Prodr. p. 8 et 18.

Syn. E. Frideriai Guilielmi lehm. /. c. p 8—11 (t. sp.). miq. Monogr.

p. 44. endl. Paradis. Vind. fase. VII.

E. Ghellinekii lemalre in Illustrat. Ilorticole XIV. p. 79 Misc. {Zamia

hort. VEE.SCUAFF.).

Zamia cycudifolia jacq, Fragm. I. p. 27 {t. sp.).

Icones: jacq. /. c. tab. 25 et 26. lehm. l.c. tab. I —lil. Parad. Vind. I. c.

Crescit in Africa, australiore, in Caflrariae regionibus monta-

nis, v. c. in m. "Windvogelberg ad 4000—5000 ped. alt., ni.

Nov. et Dec. fructif. : drège. — In bortis nostris folia cito

giabrescere solent. Kbaclris exeniplaris a wilson saünders in

bort. Kewensem introducti a dorso fere rectangule exserta, pe-

tiolus antice leviter convexus, in siccis tetragonus apparet. Fo-

liola exemplaris in horto Kewensi culti
4J-

poll. longa, ij—IJ
lin. lata, praesertim subtus 7- 8-nervula.

ff plana:

2. E. pungens lehm. Pug. VI. p. 14. miq. Monogr. p. 42

excl. syn. til li i {et specimine horli bogoriensis). Linnaea XIX.

p. 419. Prodr. p. 8 et 18.

Zamia pungens ait. Hort. Kcw. willd. Sp. pi. II. p. 845. I. sp., ?wn

hortorum hoc tempore {cf. E. Lehmanni, aliosque).

Tcou.: miq. in Linnaea l. c. tab. IV, ad ipsius willdenowii exemplar

(herb. n. 18530).

Diu dubitavi, an haec species, in hortis rara, reveva git spe-
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cies africana, nee unquam eam in collectionibus ex Africa allatis

vicli. Exemplar horti Gandavensis [Monogr. I. c.) potius iuvenilis

Macrozainia videtur. — An folimn herbarii Willdenowiani sit

plantae adultae vel iuvenilis, haud constat. A Macrozamiis foliolo-

rum basibus non callosis satis difierre videtur. Dubia mihi autem

sunt, an species aitomi eadem sit ac willdenowii ; ex nomen-

clatura hortorum anglicorum suspicarem Aitonianam speciem

eandem esse ac E. Lehmanni. Eo enirn tempore quo haecce species

ab eckloxo advecta et lehmanni noinine exornata est, in hor-

tis, v. c. Amstelodamensi, Eoterodamensi aliisque eandem Za-

miae pungentis nomine iam videram. Caeterum haec dubia bo-

tanicis anglis ad solvendum commendata esse velini.

3. E. TRIDEXTATUS LEHM. Ptlff. VI. p. 13. MIQ. Monogr. p.

45. Prodr. p. 8 et 19.

Syn.: Zamia tridentata willü. Sp. II. p. 845, t. sp. herb. n. 18531.

Zania occidentalis, Z. unidentata hort. loddig. Catal. n. 177?
Zamia spiralis hortor. quorundam.

Cycas intermedia horti v. hoütte.

Encephalartos spiralis hortor. compl. et in otto et dietr. Allg. Gartem.

1838. p. 324, Buil. Sc. phys. et nat. Néerl. 1838. p. 84.

Icon.: miq. Monogr. tab. VI exemplar herb. willd. auth. n. 1S531 exhihens.

Sterilis tantum cognita. Dubia de eius patria, nunc solvit

planta viva a. 1863 e Promontorio b. Spei in hortum Kewen-

sem introducta, cum speciminibus Wflldenowianis exacte con-

gruens. Eodem tempore in hortos belgicos introducta est. In

plantis his iuvenilibus petioli simt pedales, lamina paullo bre-

viores, cum rhachi semiteretes, antice plani, ima, basi fusco-

subvaginati et griseo-villosi ; foliola subdecurrenti-inserta, anguste

linearia, 3—3^- poll. longa, superiora breviora, apice spinulose

bi- tri- denticulata, saturate viridia, nervis circiter 5 parum

prominulis, herbacea, flexibilia, exceptis supremis patentia. —
Adultioris exemplaris folium in herbario lehmanni vidi et de-

scripsi in Monogr. p. 46. Ad eandem speciem pertinere videtur

semen germinans quod in Linnaea XXI. p. 563, tab. VI. de-

scripsi.

§ 2. Foliola lanceolata, elongata, aut oblongo-eilipiica, pleraque et fere

semper integerrima, rigida, pungentia.

1. E. elongatus lehm. in miq. Comment. Phytogr. p. 60.
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Buil. Séerl. 1838, p. 11. Monogr. p. 46. Tijdschr. Nat. Ge-

schied. X. p. 70. Pm//-. j9. 9 et 19.

Syn.: Zamia pungens loddig. Catal. n. 165 t. sp.

Icon.: miq. Comment. Phyt. tab. XIII. Tijdschr. I. c. tab. VIII. ƒ//. A.

Species in hortis rarissima; vidi unicum exemplar in horto

bot. Koterodamensi, e Prom. B. Spei allatum. Colebatur etiam

in horto Hamburgensi.

5. E. LEHMANNI ECKL. ap. LEHM. Ptigill. VI. p. ]4 MIQ.

MoYbogr. p. 47. Prodr. p. 9 el 19.

Syn.: Cyc«5 glauca van royen A<?r£. 0. 1777.

Zamia pungens hortor. complur. et jscklon herb.

Zamia Lehmanniana eckl. et zeyh. in otto ^ dietr. ^%. Gartenzeit.

1838. />. 158.

Zamia glauca et Z. glaueescens hortor.

Encephalartos spinulosus lehm. {Zamia spinosa hort.) in Tijdschr. Nat.

Geschied. IV. p. 420 t. sp. refert plantam juvenilem {cf. Linnaea XIX. p. 420).

Icon.: ^%. Gartenz. I. c. tab. I Tijdschr. Nat. Geschied. I. c. tab. VIII.

#. b:

Haec species iam ante ecklonum in hortos anglicos et batavos

introducta; an ab aitomo sub Z. pungenti descripta fuerit (quo

casu nomen hoc restituendum) dijudicare nequeo. Iuvenile exem-

plar in herb. persoonii vidi [BuJL Néerl. 1838, p. 83). De

foliorum in planta iuvenili forma diversa cf. Monogr. p. 50.

Caeterum haec species colore foliorum intense glauco, foliolis

adultarum rigidis integerrimis, margine praesertim superiore le-

viter tumidulo-incurvis, subtus nervulis subdepressis zonisque

stomatiferis interiectis pallidioribus striulatis ab affinibus discer-

nenda. Carpophjlli pelta in processum prismaticum truncatiim

producta. — Forsan varietatis titulo huc ducendus E. mauriüa-

mi8 hort. miq. Monogr. p. 48, foliolis margine inferiore passim

unidentatis, cultus in Palmophylacio Regis Borussiae in ins.

Pavonum. A varietate revolntd E. lanuginosi etiam haud nraltum

differt.

6. E. longifolius lehm. Pug. VI. p. 14. miq. Monogr. p.

54. Prodr. p. 9 et 19, excl. var. revol/Ud el forsan avgusti-

folid.

Syn.: Zamia longifolia jacq. Fragm. II. p. 28 {non hortor. belg. quorun*

dam quae Ceratozamia mexicana).

VERSE. EN MEDED. AFD. NATUURK. 2" e REEKS. DEKT, UK 11
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Zamia Caffra, Z. Cycadis, Z. pungens hortor.

E. pungens hort. quorundam.

Encephalartos Caffer hook. Bot. Magaz. tab. 4903 excl. syn. excl.

Icon.: jacquin /. c. tab. 29, hook. /. c., utraque optima.

Species in hortis vulgaris, valida, cum sequenti saepissime

confusa, trunco demum elato cylindraceo maximam partem glabro,

foliis saepe 5— 6-pedalibns rigidis griseo-saturato-viridibus, pe-

tioio crasso digiti crassitiem excedente, obtuse rhombeo-tetragono,

adultorum foliolis omnibus integerrimis, iuniormn praesertim in-

fimis uno alterove dente munitis, apice imnc spinoso-acutis nunc

vero subcalloso-incurvulo-muticis. Conus masc. a jacquino deli-

neatus ei E. lanuginosi quem in horto Amstelod. observavi, si-

millimus, sed paullo crassior. In E. lanuginoso truncum utplurimum

magis minusve lanatum humiliorem ovoideum observavi, frondes

breviores, foliola inferiora adultorum etiam uno alterove dente

munita, in universum paullo angustiora margineque superiore

haud raro magis revoluta.

Crescit in regionibus montanis Caffrariae. — Ex Algoa-bay

etiam introductus, a cl. Yates missus nomine E. cafiri.

7. E. lanuginosus lehm. Pugitt. VI. p. 14. miq. Monogr.

p. 56. Prodr. p. 9 el 20.

Syn.: Zamia lanuginosa jacq. Fragm. I. p. 28.

Zamia caffra hort. complurium.

Encephalartos caffer lehm. I. c. miq. Monogr.p. 51 (excl. synonymis thun-

bergii et linnaei filii. Linnaea XIX. p. 423) et hortorum omnium nostro

tempore.

Zamia elliptica loddig. Cat. n 173, forsan et eiusdem «. 1GG (Z. Jwrrida).

E. horridus var. lanuginosa miq,. in Ann. Sc. nat. 2d ser. X. p. 367.

Icon.: jacq. /. c. tab. 30 et 31 iuvenile exenrplar.

E. pungens hort. anglic. quorund.

Varietas tridens miq. Monogr. p. 57.

Syn.: Encephalartos tridentatus hort. {non lehm.). Zamia tridentata lod-

DIG. Cal.

Var. revoluta miq. Monogr. p. 55 (sub E. longïfoliö).

Syn.: E. revolutus hort.

? Var. angustifolia MIQ. /. c. p. 56 [sub E. longifolló).

Syn.: Z, pungens horti Parisini.

Haec varietas ulterius exploranda; species forsan distincta,

cum E. elongato conferenda.
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Species vix rara, prope Uitenhage, Vanstaadesberg, ad alt. ter-

tiani a drège lecta. In hortis etiam satis divulgata et a su-

periore, nisi exemplaria provectiora comparaveris, saepe difficili

negotio discemenda. Caudicis lanugo autem satis constans est.

8. E. caffer miq. Prodr. p. 9 et 20 {eacL semine in Lin-

naea XIX depicio) ; non lehai. nee alior. — miq. Monogr. p.

53 (quoad syn. thunb. et linnaei JlL).

Syn.: Cycas cajfra thunb. in Nov. Act. Upsal. II (1775) p. 2S3 — 288.

Cycas villosa van royen herb. a. 1777 (E. Royeni miq. in schedel.).

Zamia Cycadis linn. Jil. Suppl. p. 443.

Zamia cajfra thunb. Fl. Cap.

Zamia [villosa) cajfra gaertn. de fruct. et sem. I p. 15.

Zamia cycadifolia herb. L. B.

E. cycadifolius? miq. in Buil. Sc. ph. et nat. Néerl. 1838, p. 83.

E. brachypJiyllus lehm. in Cal. PI. Horti Hamburg. 183G. miq. /. c. p.

83. de vrjese in Tijdschr. Nat. Geschied. IV. p. 414.

E. cycadifolius herb. drège.

Icon.: thunb. in Act. Ups. I. c. tab. V {bond), gaertn. /. c. tab. VI
{conum bene exhibet). de vriese in Tijdschrift l. c. tab. VI. jig. A—E.

tab. VII. fig. a— f {optima).

Species a thunbergio detecta, a. 1776 a Do. henr. swellen-

grebel e Prom. b. Spei in hortum suburbanum Eheno-Traiectinum

inissa, quod exemplar serius in horto Amstelod. observavi idem-

que a b. de vriese /. e. descriptum est. Vidi etiam folia ab

eckloivo lecta. — Sjnonymorum confusionem in Prodr. L c.

exposui, et nomen geiminum prioritatis iure restitui. Foliolis

inversis ab omnibus perdistincta species. Crescit liumilior haec

species in regionibus ad fl. Vischrivier, Kromrivier, in Lange-

kloof, in declivibus montium et collium, ubi legerunt thui\berg

et drège. — Conus masc. a cl. yates mecum communicatus

cum icone a de vriese edita optime congruit, 5| poll. lon-

gus, cylindricus, sursum leviter attenuatus, 1| poll. crassus, gv-

ris spiralibus 6, singulis ex androphyllis 18, 19.

§ 3. Foüola (viridia) clliptica oblong-ave. ulplurimum utroque margine

spinose dentata.

9. E. villosus lemaire Illuslf J/ortic. XIV. p. 79 (a. 1867).

E. Barieri carruth. mss. miq. svpra p. 46.

Zamia villosa yerschaff. hort.

Icon.: edenda in hook. Icon. Plant., nova series.

U*
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Crescit in Africa tropica occidentali, in regione fiuminis Ni-

ger (barter); in Africa austr. ad Natal a macken lectus colitur

in horto Kewensi.

E breviore speciminis sterilis adumbratione antea eruere haud

potni an E. villosus idem sit ac E. Barteri; differre puta-

bam foliorum rhachi cylindracea robusta, foliolis longioribns

ntrinqne 30—90 // angustissime elliptico-linearibus" 6—71 poll.

longis, illa densissime tomentosa. Eolia tota 2—2i-metralia dicta,

itaque longiora qnam E. Barteri a me explorata. Ad E. Barteri

antem nnnc refero, postqnam E. villosum ex eadem ac ille re-

gione Africae advectnm fuisse, compertum habnerim (Cf. der

Gartenfreund. Wien 1 Jahrg. n. 2, p. 13 nbi Z. lanuginosae

nomine enumeratur exemplar ex horto Versclmffeltiano missum).

Diagnosis lemairei certe ad exemplar aetate provectius de-

scripta erat.

Observ. Nomine E. villosi in hortis etiam exstant exemplaria

Encephalarti cuiusdam iunioris, qnae a Zamia spinulosd hort.

(= pi. invenili E Altensteinii) distinguere nequeo, qnorumque

folia novella parce pilifera nee lanata, a vero E. villoso prorsus

diversa. Eodem nomine etiam Macrozamiae quaedam in hortis

observavi (Conf. snpra).

10. E. ALTENSTEINII LEHM. Pugill. VI. p. 11— 13. MIQ.

Monogr. p. 51. Prodr. p. 10 et 22. Linnaea XIX. p. 420.

Syn.: Zamia spinulosa hortor.

Z. spinosissima hort. belg. olim.

Icon.: lehm. I. c. tab. III et IV. miq. in Linnaea l. c. tab. V. Jig. B.

a—d; de vbiese Descript. et Fig. des pi. d. Jard. d. Leyde, fase. I. tab.

1—2. fase. II. pi 10.

Eoliolis angnstioribus et latioribns, dentiumqne numero et situ,

trunco glaberrimo et apice lanuginoso valde ludit ; singnla exem-

plaria habitum peculiarem prae se ferre solent, nee certi inter

sequentes varietates (potius formas) limites statui possunt:

cc var. semidentala miq. Monogr. p. 51,

Syn.: E. Marumii de vries e in Tijdschr. Nat. Geschied. V. p. 188.

Forma liuic proxima colitur in horto Kewensi nomine E. caffri, trunco

4-pedali, foliis tripedalibus, petiolo obtuso-tetragono, rhachi dorso valde

convexa, folioüs ad seq. var. accedentibus, plerisque margine superiore ïn-

tegerrimis, inferiore 2—3-dentatis, raro utrinque 1—2-dentatis.
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ft eriocepliala de vriese in Kruidkundig Archief I. ;;. 171.

oudemans in Versl. en Med. Kon. Akacl. XVI. p. 252.

y angustifolia miq. Monogr. p. 52.

Syn.: Encephalartos glaber Hortor.

Zamia glabra parment.

Testibus ecklon et zeyher in Africae australioris regionibus

interioribus montanis provenit, sed rarior videtur. Complura

nuper exemplaria viva in horto Kewensi culta exploravi, quae

ad formas illas apte referre, tanquam distinctas species autem

distinguere hand potui. Foliorum color a glauco remotissimus,

nunc pallidius cnm levi flavedine virens, nnnc viridior, semper

adspectus leviter nitentis. Petioli forma in hac specie lndit

inter tetragonam et trigonam, propter faciem anticam nunc de-

pressam, vulgo tarnen exsertam.

§ 4. Foliola (vulgo glauca) praesertim margine inferiore lobato-dentata.

11. E. horridus lehm. Pvgill. VI. p. 14. miq. Monogr. p.

17. Tijdschr. Nat. Geschied. VI. j». 90. Prodr. p. 9 et 21,

excl. var. latifronde.

Syn.: Zamia horrida jacq. Fragm. I. p. 27.

Icon.: jacq. /. c. tab. 27—28. miq. Monogr. tab. I. fig. n et tab. 11.

jig. f—p (org. generat.). Tijdschr. I. c. tab. III et IV (foliorum variationes).

Carpophylla in lemaire Illustr. hortte. X. p. 42 Miscell.

Liter omnes maxime protea species; variat et aetatis et pro-

priis exemplarium rationibus nee unquam invenies duo exem-

plaria foliis conformia. Glaucus color et foliorum haud longo-

rum foliola non nisi raro integra sed plerumque praesertim

margine inferiore in lobulos paucos dentiformes latos spinoso-

acutos squarrososque divisa, truncus ovoideus tomentum raro

omne dejiciens, conus masc. elongato-cylindricus utrinque leviter

attenuatus femineusque ovoideus, glabri maturi flavescentes (in

Monogr. p. 59 descripti et in tabb. citt. delineati) characteres

sistunt essentiales.

Innumerae formae, in caldariis frequenter observandae in se-

quentes cohortes colligendae

:

a. Haïlianus miq. in Allg. Gartenz. 1838, p. 320. Tijdschr.

Kat, Geschied. VI. p. 100-102,
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Syn. E. van Hallii de vriese in Tijdschr. Nat. Gesch. IV. p. 422.

Icou. Tijdschr. Nat. Gesch. IV. iab. X fig. A—C, VI, tab. III, formas

transitorias exhibens.

b. Aqiiifolius. Statura paullo robustior, foliolis latioribus, lati-

frondt proximus.

Syn. Encephalartos aqui/olia loddig. Cat. n. 169.

c. Status invenilis, in hortis botanicis frequens. miq. Pro-

dromus, p. 21.

Syn. E. nanus lehm. in Tijdschr. Nat. Gesch. IV. p. 421, lab. VIII.

fig. C. miq. Monogr. p. 60.

Zamia glauca, nana, aurea hortor. Cave ne cuin pi. novellis E. Leh-

manni confandas.

Haec species e Caffraria, proxime ad regionem Kapensem acce-

dere videtur, quare forsan frequenter introducta, in Caldariis

europaeis valde divulgata. Polia non nisi perquam senilia glau-

cedinem exuunt. — In foliis spontaneorum quae a dreg e lecta

examinavi, foliola densiora breviora et magis squarrosa, in cultis,

praesertim in calidioribus caldariis longiora saepeque angustiora

evadere solent. Caeterum conf. foliolorum formas numerosas in

ir. Nat. Geschied, vol, VI. I. c. a me propositas.

12. E. latifrons lehm. in T'/jdscJir. Nat. Gesch. IV. p. 424.

Syn. E. horridus lehm. var. latifrons miq. Monogr. p. 59. Tijdschr. Nat.

Gesch. VI. p. 241. Allg. Gartenz. 1838, p. 326. Vtodr. p. 9 et 24. Linnaea

XIX. p. 424. — Non Zamia latïfolia loddig. {E. latifolius steud. No-

mencl.) quae sub Z. furfuraced infïa conferenda.

Icon.: de vriese in Tijdschr. Nat. Geschied. IV. tab. IX. fig. A.B.

MIQ. in vol. VI, tab. III.

Antea ad formas E. horridi, cui exemplaria iuniora foliis mi-

noribus instructa valde similia sunt, a me ductus, nunc folio

exemplaris vetustioris a cl. yates, qui plantam authenticam ex

ipso horto Hamburgensi accepit, meliora edoctus specifice dis-

tinguo propter folia longiora cum petiolo i-pedali ultra 4-pedalia,

saturate viridia non glauca, lucida, ambitu lineari-oblongata

;

petiolus subtetragono-cjlindraceus digitum crassus, sed postice

convexior, rhachis dorso valde convexa, lateribus inter foliola

sulcata, antice in costam rotundatam eminens; foliola utrinque

32, pleraque subopposita, crasse coriacea, rigida, supra lucida et

saturate viridia, subtus pallidiora parumque lucidula, nervis
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striulata, basi lata
(J-

poll.) pallidaque inserta ibique constricta,

insertione perpendiculari leviter deorsum subdecurrenti, media

longissima, infima elliptico-abbreviata, reliqua oblonga, omnia

apice et dentibus spinoso-acuta, margine superiore integerrimo

rectiusculo, inferiore dentibus lobiüiformibus divaricatis 1—

3

(si 2—3 turn inferiores dentes minores) exciso, inarginibus leviter

incurvula, caeterum subplana, saltem dentes non flexuosi nee squar-

rosi, \ pedem longa, 1^—1-J-fere 2 poll. lata, superiora angus-

tiora magis lanceolata
;
perraro foliolum unum alterumve integer-

riinuin. — Quodammodo accedit ad E. lanuginosum, e longinquo

ad E. longifolinm ; folium ipsum subrectum, foliola patentia, fa-

ciebus subverticalibus, nequaquam faciem singulari modo squar-

rosam veri E. horridi prae se ferentia. — Conos ab iis E. hor-

ridi diversos esse b. lebmann olim in litt. admonuit, sed ipsos

nondum vidi.

Crescit in Africae australis regionibus interioribus.

STAXGERIA TH. MOORE.

1. Sï. paradoxa tii. moore in hook. Keio Garden Iourn. V.

p. 228. 1. smith ibicl VI. p. 88. i. D. hooker Bot. Magaz.

tab. 5121. stevens in Proceed. Linn. Soc. TL. p. 340. i. yates

in Report of the British Assoclat. 1854, p. 105 et ap. seema.n

Bot. Herald p. 235. Paradis. Vindob. tab. 83.

Syn. Lomaria coriacea kunze in Linnaea X. p. 506, non scurad. L. erio-

pus kunze ibid. XIII. p. 152. XVIII. p. 116.

Crescit in Africae australioris regione Nataleusi.

Dit zonderlinge geslacht vormt een belangrijk lid in de fa-

milie der Cycadeën, van de eene zijde verwant aan Encepïialar-

tos en eenigzins aan Bovenia, aan de andere zijde aan de ame-

rikaansche Zamiae naderend. Met Enceplialartos stemt het overeen

door het gemis der geleedde inhechting der blaadjes, door de

gedaante der androphylla, die echter aan den naar buiten staan-

den top eenigzins schildvormig afgeplat zijn, met Bovenia (en

de tweede afdeeling van Cvcas) door de inhechting der ovula in

diepe groeven der carpophylla. Met Zamia heeft het den gladden

niet door de blijvende voetstukken der bladstelen geschubden en

over het geheel kleineren stam gemeen; ook de rhachis des blads,
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in den knoptoestand tegen den bladsteel naar beneden gebogen,

herinnert aan den top der bladen van Zamia, die (bij sommige

soorten) een ligte inbuiging der rhachis doen zien. Maar van

alle Cycadeën verschilt Stangeria door de blaadjes, die zoo zeer

afwijken, dat de dwaling van kunze, die sterile bladen voor

Varens hield, geene verwondering kan wekken. Deze toch (in

den knopstaat in de lengte zamengevouwen) hebben eene epi-

dermis met geslingerde wanden en ontwikkelen regelmatige

gegaffelde of onverdeelde zijnerven uit eene sterke middenrib

divergerend. Teregt heeft men die structuur onder de Cycadeën

geheel exceptioneel genoemd. Men kan haar echter eenigzins

met de parallelnervige structuur bij andere genera vergelijken,

sedert kraus heeft aangetoond, dat die middenrib uit meerdere

vaatstrengen en gomkanalen door een mergweefsel vereenigd be-

staat, en dat de enkele vaatstrengen daaruit als zijnerven diver-

gerend te voorschijn treden (/. c. p. 340—341). Nervi furcati

heb ik bij alle breedbladige Zamiae en ook bij Encephalartos

en andere genera gevonden. In sommige Zamiae vindt men

deze parallele bundels in de versmalde basis der foliola zeer digt

bij elkander, een toestand, die aan den bouw der midden-

rib van Stangeria eenigzins herinnert. (In het geslacht Op/iio-

glossum, bij de soorten die presl als met eene costa media

voorzien onderscheiden heeft, vindt men eene soortgelijke ver-

houding). — "Van de andere zijde staat Cycas, waar deze mid-

denrib over hare geheele lengte alle hare elementen vereenigd

houdt, zoodat Stangeria ten opzigte van de nervenverdeeling

tusschen deze geslachten het midden houdt, maar èn door hare

zijnerven èn door den bouw der epidermis aan de Yarens her-

innert, zonder dat ik die toenadering eene wezenlijke verwant-

schap zou willen noemen.

Onmiskenbaar is er eene zekere analogie tusschen de Cyca-

deën van Nieuw'Bolland en van Afrika. Ieder dezer wereld-

deelen bezit een hoofdgeslaeht met talrijke soorten, die in

groepen met smalle en met breede blaadjes met hooge en met

lage stammen, kunnen verdeeld worden, Nieuw-Holland Ma-

crozamia, Afrika Encephalartos, in beide werelddeelen vooralten

zuiden der linie gevestigd. Naast deze groote genera brengt

ieder een zeer afwijkend monotypisch geslacht voort, die onder-
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ling in den aard van hunne stammen veel analogie vertoonen,

Nieuw-Holland Bovenia door dubbelgevinde bladen van alle

Cycadeën verschillend, Afrika Stangeria, die door de zijnerven

afwijkt, maar door de onderste eenigszins gesteelde blaadjes in

verband met de nervatuur tot de zoo eigenaardige bladen van

Bovenia nadert. — De afwijkende inhechting der ovula heb ik

boven reeds vermeld.

ERRATUM.

p. 56 hierboven lees voor M. Peroffkyana: Perojfshjana



BEREKENING

VAN DE

HOEVEELHEID WATER, DIE BIJ HOOGEN RIVIERSTAND
DOOR DE AANWEZIGE DWARSPROFILLEN VAN

DE WAAL KAN AE3TROOMEN.

DOOR

G. VAN DIESEN.

Het ontwerpen der spoorwegbruggen over de groote rivieren

van ons Rijk vorderde, uit den aard der zaak, eene naauwkeu-

rige berekening van het waterafvoerend vermogen, ten einde aan

de bruggen eene daaraan geëvenredigde wijdte te geven.

Die berekening was vooral noodig, omdat waarnemingen van

den laatsten tijd hadden doen zien, dat de onverdeelde Boven-

Rijn bij hooge standen meer afvoerde dan men volgens vroegere

becijferingen mogt onderstellen.

Bij den hoogen rivierstand met open water van Eebruarij

1862 werd, door regtstreeksche waarnemingen, op den onverdeel-

den Boven-Rijn, waarvan het door mij aangeboden Verslag is

opgenomen in de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut

van Ingenieurs 1863—1864, een afvoer gevonden van minstens

13,000 kub. el, op den dag van den hoogsten rivierstand in

die maand.

Bij het ontwerpen van de brug over de Waal, den hoofdarm

van den Rijn, was de kennis van dit cijfer niet voldoende.

Niet alleen toch heeft de rivier, zelfs bij open water, hoogeren

stand bereikt, b. v. in April 1845 toen het water te Nijmegen

0.53 el hooger stond dan in Eebruarij 1862, maar de verdee-

ling van het water van den Boven-Rijn tusschen de Waal en
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den Neder-Eijn kan bij hooge rivierstanden en vooral bij ijs-

gang afwijken van de verhouding £ tot \, die men bij middel-

baren en lagen rivierstand tracht te verkrijgen.

In het niet zelden voorkomende geval eener ijsverstopping

in het Pannerdensche kanaal kan de Waal genoodzaakt worden

vrij wat meer dan J van het Boven-Eijnwater te verzwelgen.

Het cijfer, dat moest gesteld worden voor de hoeveelheid,

die in ziük een ongunstig oogenblik door de Waal zou moeten

worden afgevoerd, was zoo onzeker, dat een andere wijze van

onderzoek raadzaam scheen, namelijk het nagaan tot welken af-

voer de vorm van de W^aal in staat was. Op deze wijze zou

men een maximum verkrijgen, dat niet kon worden overtroffen

of de Waaldijken moesten overloopen of doorbreken.

De berekening, die daartoe is ingesteld, wordt, thans meer

in bijzonderheden uitgewerkt en toegelicht, hier medegedeeld.

De hoeveelheid water, die door een rivier wordt afgevoerd,

bekend zijnde, zoodra men van de rivier te eeniger plaats den

inhoud van het dwarsprofll kent en de snelheid van het water

in dat dwarsprofll, zoo moesten voor het hier beoogde doel die

gegevens worden verzameld langs de geheele uitgestrektheid der

rivier de Waal, van zijn beginpunt nabij Hulhuizen tot het eind

nabij Gorinchem.

In de eerste plaats kwamen daartoe uitnemend te stade de

opnemingen der oevers en de peilingen, die van 1830 tot 1837

van de rivier de Waal door de ambtenaren van den Waterstaat

gedaan en verzameld zijn in een //Eegister der peilingen be-

//hoorende tot de kaart der rivieren de Boven-Eijn, de Waal,

// de Merwe, de Oude en een gedeelte der Nieuwe Maas van

'/Lobith tot Brielle.
11

Dat register en die kaart zijn van Eijkswege uitgegeven en

in den handel gebragt.

Daaruit is getrokken de als Bijlage N°. 1 hierbij gevoegde

tafel van de breedte van den waterspiegel bij Middelbaren ri-

vierstand (ME.) en bij Hoogen rivierstand (HE.), van den in-

houd van het vlak der doorsnede bij ME. en van de gemid-

delde en grootste diepten beneden ME., voor zoo ver dit alles

betrekking heeft op de rivier de Waal.

Ook is daaruit zamengesteld de Staat (Bijlage N°. 2) van



( 168
)

de hoogten der Uiterwaarden en de daarop aangelegde kaden en

werken, ten tijde dier opmetingen.

In de tweede plaats bewezen de gedrukte verzamelingen van

dagelijksche waarnemingen der hoogte van het water aan ver-

scheidene plaatsen langs de rivieren zeer goede diensten bij het

hier behandelde onderzoek, zoo als in den loop van deze mede-

deeling zal worden ontwaard. Die waarnemingen geschieden nog

dagelijks en tegenwoordig allen ten opzigte van een zelfde wa-

terpas vlak, het Amsterdamsen peil (A.P.) ; zij worden in ta-

bellen verzameld en gedrukt, alles onder het oppertoezigt van

den Hoofd-Inspecteur van den Waterstaat.

Met die gegevens is de berekening gedaan, waarvan de uit-

eenzetting nu zal volgen.

De punten langs de rivier de Waal, waar de opnemingen en

peilingen plaats vonden waarvan de uitkomsten in Bijlage N°. 1

en N°. 2 zijn verzameld liggen op afstanden van 1000 el uit

elkander langs den stroomdraad der rivier gemeten en de peil-

raaijen of dwarsdoorsneden zijn loodregt op den stroomdraad

genomen.

Het toepassen der berekening op ieder dier vele dwarsdoor-

sneden der rivier, ofschoon voor de naauwkeurigheid ongetwijfelt

zeer gewenscht, is niet mogelijk wegens het gemis aan waarne-

ming der hoogte van den waterstand bij ieder van die punten.

Die waarnemingen hebben in gewone omstandigheden langs de

Waal plaats te Hulhuizen, Nijmegen, Tiel, St. Andries, Bom-

mel en Gorinchem.

Bij deze plaatsen werd dus de rivier in vakken verdeeld ge-

dacht en het gemiddelde in rekening gebragt van de in elk

vak bevatte doorsneden en breedten. Die vakken ten getale

van vijf zijn

:

I van Hulhuizen tot Nijmegen

II f Nijmegen " Tiel

III » Tiel * St. Andries

IV » St. Andries » Bommel

V » Bommel » Gorinchem

Het laatste vak eindigt bij Loevestein.

Voor de berekening der grootte van het gemiddelde dwars-

bevattende

16 peilraaijen van I tot XVI.

32 * XVII . XLVIII.

10 . XLIX » LVIII.

8 ii LIX * LXVI.

17 » LXVII * LXXXIII.
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profil in die vakken bij den hoogsten waterstand is van de vol-

gende drie onderstellingen uitgegaan.

1°. HOOGTE VAN DE UITERWAARDEN GEMIDDELD 2.00 EL

BOVEN MIDDELBAREN RIVIERSTAND (ME.).

Het terrein zelf der uiterwaarden bereikt op de meeste plaat-

sen die hoogte niet; maar de kaden, struiken, boomen, steen-

ovens en andere belemmerende voorwerpen verkleinen de ruimte

van het hoogwaterprofil belangrijk.

Voor de kaden, die wel het grootste deel hebben aan die

verkleining kan zeker het aangenomen cijfer van 2.00 el boven

M.E. niet als te groote hoogte aangevende beschouwd worden.

Dit is behalve uit de opgave van Bijlage N°. 2 op verschei-

dene andere wijzen gebleken. Vooreerst door waterpassing van

de kade op den regteroever tusschen Tuil en Haaften even be-

neden Tuil, welke kade in zigzag van den steenoven naar den

thans weggegraven dijk liep, waaraan zij nabij het benedenste

der beide wielen aansloot. Die waterpassing werd in Augustus

1865 verrigt door den Sectie-Ingenieur bij de Staatsspoorwegen

Dr. e. f. van dissel, en deed voor de kruin der kade ver-

schillende hoogten kennen, uiteenloopende van 6.12 el tot 6.50

el -(- A.P. Neemt men aan voor den middelbaren Eivierstand

(M.E.) te Bommel, om in overeenstemming te blijven met de

opgaven in Bijlage N°. 2, eene hoogte van 2 85 el -f- A.P.

en dus, wegens het verhang, voor ME. bij de kade, die bene-

denwaarts ligt 2.79 el + A.P., dan steekt de kade van 3.33

el tot 3.71 el uit boven M.E.

Voorts blijkt het uit de opgaven, die men van hoogten van

kaden aantreft in de Bijlage bij het Verslag van den Eaad van

den Waterstaat over de middelen ter tegemoetkoming in de

verhooging van den waterspiegel op de Waal ten gevolge van

de sluiting van het Kanaal van St. Andries, op bl. 123 van

het Verslag aan den Koning over de openbare werken in 1858.

Volgens die opgaven, waarvan een uittreksel als Bijlage N°. 3

hierbij is gevoegd, hebben tusschen Tiel en Brakel, de kaden

op de wederzijdsche uiterwaarden eene hoogte, verschillende van

1.90 el tot 3.35 el boven M.E.
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Eindelijk is onlangs nog nagegaan of de zoo even genoemde op-

gaven van vroegeren tijd nog toepasselijk waren op de hoogte, die

de kaden tegenwoordig bezitten. Daartoe is eene globale opneming

gedaan door bovengenoemden Ingenieur van dissel langs de

Waal, toen een rivierstand van ongeveer 2.00 el + MR. daar-

toe eene gunstige gelegenheid aanbood.

Op den 27 sten Januarij 1868 namelijk, toen het water eene

hoogte bereikt had van 5.06 + AP. te Bommel, werd door

hem van het dek eenei* Stoomboot tusschen Nijmegen en Bom-

mel waargenomen, welke kaden nog boven water uitstaken, en

de hoogte, waarmede zij dit deden, op het oog zoo naauwkeurig

mogelijk geschat.

Hetzelfde deed hij den 11 den Pebruarij daaraanvolgende tus-

schen Bommel en Gorinchem. Dien dag stond het water onge-

veer 4.71 el boven AP. te Bommel en 2.85 el boven AP. te

Gorinchem.

In den hierbij gevoegden Staat (Bijlage N°. 4) is de uit-

komst zijner waarnemingen opgenomen. De hoogten der kaden

zouden verschillen

:

el. el.

tusschen Nijmegen en Tiel van 1.80 tot 2.60 + MR.
// Tiel // Bommel n 1.80 // 3.60 n //

n Bommel // Gorinchem // 2.10 n 2.90 » n

Overtreft nu, volgens de verschillende hierboven genoemde op-

gaven de hoogte van sommige kaden nog die van 2.00 el +
MR., daarentegen moet niet uit het oog worden verloren, dat

de rigting der kaden, bestemd tot bescherming der uiterwaarden

tegen hoog zomerwater meestal den oever volgt, en dat hoogst

zelden eenig dwarsprofil over de geheele breedte van den uiter-

waard door een kade wordt verkleind.

Het aannemen eener hoogte van 2.00 el -f- MR. voor de

hoogte der uiterwaarden over hunne volle breedte in ieder dwars-

profil der rivier schijnt dus een grondslag, die niet ver van de

waarheid afwijkt.

De onderstelling is ten slotte in overeenstemming met de

Tabel der normale breedte der rivieren, vastgesteld bij beschik-

king van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 23 Mei

1867, No. 212. 3<*e afdeeling.
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In die tabel, waarvan een afschrift als Bijlage No. 5, deze

mededeeling vergezelt, is, bij de reeds in 1861 vastgestelde nor-

maalbreedte voor MR., gevoegd de bepaling van eene normale

breedte voor een waterstand van 2.00 el + MR.

De vaststelling van deze tabel is een eerste stap tot het re-

gelmatiger maken van het doorstroomingsprofil bij hooge water-

standen, iets waaraan door den zoo uiteenloopenden ouderlingen

afstand der wederzijdsche dijken, de grootste behoefte bestaat.

Zoo die tabel niet ten gevolge mag hebben, dat alles wat

binnen de normale breedte te hoog is tot 2.00 el -f* MR.

worde teruggebragt, zeker zal zij verhoeden, dat nieuwe kaden

of andere werken boven dat peil worden opgehoogd.

2°. HOOGTE VAN DEN MIDDELBAREN RIVIERSTAND (MR.)

BOVEN AMSTERDAMSCH PEIL (AP.) HET GEMIDDELDE UIT DE WA-

TERSTANDEN VAN 21 TOT 30 MEI 1833.

De gemiddelden zijn:

Hulhuizen 10.58 el + AP.

Nijmegen 9.10 // + //

Tiel 5.59 // + »

St. Andries 4.05 //
-f-

//

Bommel 2.85 // + "

Gorinchem 0.97 // -f- »

De hoogte boven MR. te St. Andries is, in evenredigheid van

den afstand, opgemaakt uit de hoogten te Tiel en te Bommel.

De genoemde gemiddelden zijn, op grond van de naauwgezette

overweging, die men in het boven vermelde Register van pei-

lingen langs de Waal vindt uiteengezet, bij de herleiding dier

peilingen, door de makers van dat Register, aangenomen.

Bij het bezigen der opgaven uit dat register schijnt het das

verkiesselijk denzelfden middelbaren rivierstand aan te nemen,

ten einde omslagtige herleidingen te vermijden, die de uitkomst

niet noemenswaardig in naauwkeurigheid zouden doen winnen.

De destijds geldende bovenstaande middelbare rivierstand moet

overigens, na de digting der killen, die in 1852 aanving, en na

de sluiting van het kanaal van St. Andries in 1856, als mid-
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delbare rivierstand althans voor Tiel, St. Andries, Bommel en

Gorinchem niet meer worden beschouwd, maar door een hooge-

ren worden vervangen.

Eene beschouwing over het bedrag der verhooging kan bij

deze mededeeling achterwege blijven.

3\ HOOGE RIVIERSTAND, DIE KAN VOORKOMEN TUSSCHEN DE

WAALDIJKEN ZONDER DAT ZIJ OVERLOOPEN, GESTELD OP EEN EL

BOVEN DEN HOOGSTEN RIVIERSTAND VAN APRIL 1845.

De rivierstand van April 1845 is de hoogste bij open rivier,

waarvan men kennis draagt.

De rivier bereikte toen de volgende hoogten:

Te Hulhuizen 15.24 el -f AP.

// Nijmegen 13.31 » + n

// Tiel 9.26 » + //

// St. Andries (berekend) 7.79 // + //

// Bommel 6.90 // + n

ft Gorinchem 4.03 // + "

De rivierstand te St. Andries werd in 1845 nog niet waar-

genomen.

De hoogte is dus berekend met behulp van het verhang, dat

in Februarij 1862 werd aangetroffen in de rivier, toen deze mede

zeer hoog was, ofschoon niet zoo als in 1845.

Toen was het gemiddelde verhang over de zes dagen, waarin

de rivier het hoogste stond (zie Bijlage N°. 6),

tusschen Tiel en St. Andries 1.46 el.

// St. Andries en Bommel 0.89 //

De rivierstand van 1845, overal met een el verhoogd, kan

nog door de dijken worden gekeerd, zoo als men kan nagaan

in de Tabel der noodpeilen of kruinshoogte der dijken in 1863;

vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij be-

schikking van 16 Junij 1863 N°. 172, 3* Afds.

Bij den ijsgang van Januarij en Februarij 1861 is de onder-

stelde hoogte op sommige plaatsen nagenoeg bereikt en op an-

dere plaatsen zelfs overtroffen.
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Men kan zich van dat een en ander overtuigen door inzage

an de onderstaande opgaven van hoogten ten opzigte van AP.

Plaats.

Een el boven
de» rivier-

stand vanl845.

Hoogste rivierstand

van 1861.

Dijkhoogte
in 1863.

Hulhuizen

Nijmegen

ïiel

Heesselt en Varik tegen-

over St. Andries. . .

Bommel
Gorinchem

16.24

14.31

10.26

S.79

7.90

5.03

15.17 (lEebr.)

14.43 ( id. )

10.80 ( id. )

8.32 (9 Jan.)

7.99 (8 id.
)

4.72 (6 id.
)

16.90

15.22

11.00

9.00

8.20

5.60

Ten dienste der berekening behoort de aangenomen hooge ri-

vierstand te worden uitgedrukt in betrekking tot den hiervóór

opgegeven Middelbaren rivierstand (MR.).

Daartoe dient de onderstaande herleiding.

Hoogte van
den middelbaren

rivierstand ( MR.)
boven AP.

Hoogte van den onderstelden
hoogen rivierstand boven

AP. MR.

Hulhuizen. .

Nijmegen. .

Tiel ....

10.58

9.10

5.59

4.05

2.85

0.97

16.24

14.31

10.26

8.79

7.90

5.03

5.66

5.21

4.67

St. Andries.

Bommel . ,

Gorinchem .

4.74

5.05

4.06

Bovendien is het noodig het verhang te kennen bij den on-

derstelden hoogen rivierstand. Daartoe is in onderstaande tabel

gebruik gemaakt van den afstand der peilschalen, die bij de ta-

bellen der rivierstanden, die maandelijks worden gedrukt, staan

opgegeven.

VERSL. EX MEDED. AFD. NATL'URK. 2de REEKS. DEEL III. u
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Afstand
der Rivierstand.

Verhang van den waterspiegel.

Plaats

peilschalen. Totaal. Per el.

el. el + AP. el. el.

Hulhuizen. . 16.24

13950 1.93 0.0001383

Nijmegen . . 14.31

30610 4.05 0.0001323

Tiel 10.26

11220 1.47 0.0001310

St. Andries. . 8.79

8740 0.89 0.0001018

Bommel. . . 7.90

19710 2.87 0.0001456

Gorinchem. .

1

5.03

De opmerkelijke afwijking van een regelmatige verhanglijn,

die in bovenstaande tabel voor liet verhang per el tusschen St.

Andries— Bommel en Bommel— Gorinchem wordt aangetroffen

is ook bij andere hooge rivierstanden voorgekomen. Bij den hoo-

gen waterstand van Februari] 1862 met open rivier, toen te

Hulhuizen op den 6den de hoogte van 14.88 el -f- AP. be-

reikt werd, was b.v. het gemiddelde verhang over 6 dagen

(van 4 tot 9).

tusschen Hulhuizen

Nijmegen

Tiel

St. Andries

Bommel

(zie bijlage N°. 6).

en Nijmegen,

// Tiel,

// St. Andries,

" Bommel,

// Gorinchem,

0.0001453

0.0001209

0.0001305

0.0001018

0.0001365

Bij de hooge standen van December 1854, April en October

1860 en van December 1867, alle met open water, nam men

hetzelfde waar.

Dit verschijnsel, dat zich niet vertoont bij lagere rivierstan-

den, waarbij de rivier binnen de oevers blijft, kan worden ver-

klaard uit den afstand der dijken, die bij het riviervak Bom-

mel— Gorinchem gemiddeld kleiner is dan bij de bovenwaarts

gelegen ri
.
viervakk ei i

.
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Die afstand is bij dit riviervak volgens de Tabel (Bijlage

N°. 1) 1012 el en bij het onmiddelijk voorafgaand vak St.

Andries — Bommel 1302 el. Bijna in dezelfde evenredigheid

staan de gemiddelde inhouden der dwarsprofillen in die riviervak-

ken bij hooge waterstanden tot elkander en dus moeten de snel-

heid en het verhang ongeveer zich in omgekeerde reden verhouden.

Ook kan tot liet verschijnsel bijdragen eenige verlaging in

de verhanglijn bij St. Andries, veroorzaakt door den afvoer van

Waalwater naar de Maas over den Overlaat van Heerewaarden

lang 4700 el. Die afvoer vindt reeds plaats zoodra de rivier

bij St. Andries de hoogte van ongeveer 7.00 el boven AP. be-

reikt heeft. Belangrijk is echter deze verlaging niet; anders zou

het verhang tusschen Tiel en St. Andries daarvan den invloed

meer moeten ondervinden.

Het opgegeven verhang van J 845 schijnt dus, na deze ver-

klaring van de schijnbare anomalie, zonder bezwaar bij de be-

rekening te kunnen worden gebruikt.

Wegens het verschil in snelheid van het water bij afstroo-

ming over den uiterwaard, en bij afstrooming door de geul is

het voor de naauwkeurigheid wenschelijk geoordeeld dien twee-

derlei afvoer afzonderlijk te berekenen en de uitkomsten bij el-

kander op te tellen. De hiertoe noodige splitsing is inachtge-

nomen in den onderstaanden verzamelingstaat van cijfers, die

voor de berekening noodig zijn.

^ I Peüraaijen

, waaruit de gemiddelden

rivier-
ziJn SenomeQ -

vak.

Aange-

!

wïS i

Qrootste

MR ee-r
0el +

in het gff
geheele

iN
'

l) '

vak. j

I

I_ XYl' 5.11 ' 13. CO

2. XVII— XLYIir 191
;

12.55

:;. XLIX- LVIII 1.70 !
11. 10

!-. LIX- LXYI 1,00
'

9.10

5. LXVII-LXXXIU 1.5G
,

12.20

Breedte
van de

rivier bij

MR 'zie

Bijlage

N°. 1)

Inhoud

,, ,. van het profil der
]<ree

?
te

i rivier,
van den

waard

^eB^ bij MR. 5 t
n

'a.ïe ,,- Uii aange-

446

513

587

1GS

191

N« 1).
(tgTrr

1199 1827

911 1773

1277 1800

834 1515

52J 1523

4253

t307

Inhoud
van het

profil

op de

uiter-

waarden.

156

4558

3838

3701

2418

1333

Verhang per

el.

0.000 13S3

0.0001323

0.0001 3! O

0.000I01S

0.000145G

13*
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Uit deze gegevens wordt de snelheid berekend volgens de be-

kende formule

Ia
V = 53.813 j/ —

.

P

Hierin is

:

V = de snelheid in ellen per secunde,

T = de inhoud van het profil in vierk. ellen,

a = het verhang per str. el in ellen,

p = de natte omtrek, waarvoor genomen wordt de breedte

vermeerderd met 3 maal de hoogte.

53.813 is het gemiddelde van vele waarnemingen door kraijeis-

hoff op de Nederlandsche hoofdrivieren gedaan.

De onderstaande tabel bevat de uitkomst van de berekening

der snelheid en ook van het vermogen in de verschillende

vakken.
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De uitkomst der berekening, in den laatsten kolom van bo-

venstaande tabel vervat, doet zien dat de Waal in de verschil-

lende beschouwde vakken een uiteenloopend waterafvoerend ver-

mogen bezit, en dat dit verminderende is van boven naar beneden.

Het vermogen van het eerste vak is zoo groot, dat men met

de kennis, die men tot nog toe van den afvoer van den Boven-

Rijn bezit, niet kan aannemen, dat ooit zoo veel op de Waal

zal worden gebragt.

Ook zal een aanvoer tot het vermogen van het derde vak slechts

zeldzaam zijn te verwachten. Dat der drie andere riviervakken

overtreft echter een denkbaren aanvoer naar de Waal geenzins.

Merkwaardig is voorts de betrekkelijke geringheid van het

vermogen in de beide laatste vakken, die beneden den overlaat

van Heerewaarden zijn gelegen.

Men zou daaruit kunnen afleiden, dat bij eene keering van

het Waalwater uit de Maas door ophooging van dezen overlaat

eene vergrooting van het vermogen dier beide vakken raadzaam

zou zijn, hetzij door achteruitbrenging der dijken bij naauwe

gedeelten, zoo als men bij Bommel is begonnen, hetzij door

verhooging der dijken, hetzij door beide middelen vereenigd.

Werden de dijken langs cle Waal gebragt op den afstand der

vastgestelde normale breedte van 750 en 800 el bij 2.00 el

boven MR. (Bijlage N°. 5) dan zou de Waal in de boven-

staande onderstellingen het vermogen verkrijgen, dat voor de

verschillende vakken, in onderstaande tabellen is berekend.

Num-
mer
van
het

rivier-

vak.

Peilraaijen

waaruit de gemiddelden
zijn genomen.

Aange-
nomen
water-

hoogte
boven
MR. ge-

middeld
in het

geheele

vak.

Grootste

diepte be-

neden

Breedte
van de

Breedte
van de

Uiter-

waarden
(zie

Bijlage

N». 5).

Inhoud van het

profil

der rivier. Inhoad
van het

profil

op de

Uiter-

waarden.

Verhang per

El.

Biilaiè 1

BiJ la»e bij MR.
(zie

Bijlage

N». 1).

bij den
aange-

nomen
water-

stand.

1.

2.

3.

4.

5.

I— XVI

XVII- XLVIII

XLIX— LVIII

LIX- LXVI

LXVII-LXXXIII

5.44

4.94

4.70

4.90

4.56

13.60

12.55

11.10

9.10

12.20

446

513

587

468

491

304

237

163

282

284

1S27

1773

1800

1545

1523

4253

4307

4558

3838

3761

1045

696

440

817

727

0.0001383

0.0001323

0001310

0001018

0.0001456
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Ofschoon de norrnaliseering in de meerdere overeenstemming

der cijfers van de laatsten kolom is wedertevinden, is niettemin

de afwijking van de beide laatste vakken blijven bestaan. Eene

iets meerdere verwijding der dijken dan in het plan ligt, zou

hieraan kunnen te gemoet komen,

Utrecht, 22 April 1868.

Bijlage N°. 1.

TAFEL van de breedte van den waterspiegel bij middel-

baren rivierstand (M.B.) en bij hoogen rivierstand (H.B.)

van den inhoud van het vlak der doorsnede bij M.B., en

van de gemiddelde en grootste diepte beneden M B, al-

les betrekking hebbende op de rivier de Waal.

Nummers
der

Breedte

waters

van den
piegel.

Inhoud
van het vlak

der doorsnede

bij M.R.

Diepte

beneden M.R.
Aanmerkingen.

raailijnen.

Bij M.R. Bij H,R. Gemidd. Grootste.

De Waal.

ï

El.

458.0
El.

2800.0
v. El.

2097.00
ei

4.58

El.

7.20

II 563.0 2280.0 2214.55 3.93 5.40

III

IY
287.0

489.0

2020.0

2160.0

1604.45

2273.05
5.59

4.65

8.60

6.00

Mulhui/.cü

MR. =10.58+AP.

Y 482.0 2438.0 1533.70 3.18 6.00

YI 733.0 3120.0 1795.55 2.45 4.20

YII 374.0 3310.0 1731.65 4.63 9.80

Yin 341.0 2410.0 1719.70 5.04 8.80

IX 620.0 1390.0 1726.10 2.78 7.55

X 504.0 1650.0 1643.57 3.26 6.95

XI 351.0 1705.0 1738.33 4.95 7.05

XII 411.0 1515.0 1570.20 3.82 8.10

xin 431.0 1243.0 1909.75 4.43 10.10

XTY 319.0 1540.0 1936.23 6.07 11.60

XY 421.0 1085.0 2041.29 4.85 6.05

XYI 353 455.0 1689.15 4.79 10.15 Nijmegen
MR. = 9.10+ AP.

Opgeteld 7137.0 31121.0 29224.27

Gemidd. 446.06 1945.06 1826.52



( 181
)

Nummers
der

Breedte van den
waterspiegel.

Inhoud
van het vlak

der doorsnede

bij M.R.

Diepte

beneden M.R.
Aanmerkingen.

raai lijnen.

Bij M.R. Bij H.R. Gemidd. Grootste.

De Waal. El. El. v. El. El. El.

XVII 462.0 818.0 1801.17 3.90 6.65

XVIII 501.0 1291.0 1713.13 3.42 4.95

XIX 469.0 1690.0 1615.02 3.44 7.45 Weurt.

XX 494.0 1400.0 1541.67 3.12 6.45

XXI 559.0 1249.0 1862.02 3.33 4.45

XXII 527.0 981.0 1833.15 3.48 5.00

XXIII 381.0 1113.0 1831.65 4.81 7.20 Slijk-Evvijk.

XXIV 550.0 928.0 1954.90 3.55 4.90

XXV 623.0 1002.0 1347.55 2.16 6.40

XXVI 495.0 1207.0 1731.60 3.50 6.30

XXVII 602.0 1136.0 2155.45 3.58 8.35

XXVIII 392.0 1208.0 1818.22 4.64 6.55

XXIX 428.0 1026.0 1784.87 4.17 6 95

XXX 342.0 1272.0 1567.94 4.58 10.55

XXXI 521.0 1721.0 1524.12 2.92 4.85

XXXII 620.0 1925.0 2022.27 3.26 7.20 Doodcnwaard.

XXXIII 380.0 1725.0 1846.82 4.86 10.10

XXXIV 662.0 1330.0 1919.25 2.90 5.60

XXXV 483.0 1455.0 1703.19 3.53 8.15

XXXVI 480.0 1864.0 1650.20 3.44 5.95

XXXVII 627.0 1860.0 1702.06 2.72 5.00

xxxvni 543.0 1591.0 2025.09 3.73 8.60 Ochten.

XXXIX 716.0 1848.0 1933.42 2.70 3.70

XL 493.0 1985.0 1713.81 3.47 8.80

XLI 435.0 1689.0 1895.78 4.36 6.15

XLII 428.0 1515.0 1601.52 3.74 9.55

XLIII 424.0 1410.0 1805.81 4.26 5.75

XLIV 430.0 1916.0 2023.87 4.71 7.65

XLV 473.0 1660.0 1475.12 3.12 6.20

XLVI 583.0 1516.0 1776.28 3.05 5.30

XLVII 663.0 1200.0 1853.72 2.80 5.60 TieJ
t

XLVIII 633.0 1146.0 1720.09 2.72 5.60 MR. = 5.59 +AP.

Opgeteld 16419.0 45677.0 56750.76

Gemidd. 513.09 1427.40 1773.46
i
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Nummers
der

Breedte van den Inhoud Diepte

waterspiegel. van het vlak beneden M.R.
Aanmerkingen.

raaiiijnen.

Bij M.R. Bij HR. bij M.R.
Gemidd. Grootste.

De Waal. El. El. v. El. El. El.

XLTX 535.0 1522.0 1580.96 2.95 5.60

L 502.0 1126.0 1812.12 3.61 5.20

LI 565.0 1036.0 1875.40 3.32 6.20

Lil 645.0 956.0 1940.47 3.01 5.70 Roode Leeuw onder

Lm 414.0 2400.0 1922.60 4.6A 9.10
Dreumel.

LIV 848.0 2610.0 2008.50 2.37 3. 80

LV 440.0 2684.0 1472.26 3.35 9.10

LVI 487.0 2323.0 1940.85 3.99 6.60

LYII 789.0 2490.0 1755.02 2.23 6.15
Fort Oud St. An-
dries.

LVIII 643.0 1490.0 1691.18 2.63 7.95 Fort Nieuw St.

Andries. Beneden
het kanaal.

Opgeteld 5868.0 18637.0 17999.36

Gemidd. 586.80 1863.70 1799.94

LIX 488.0 1075.0 1419.44 2.91 5.80

LX 330.0 1321.0 1473.77 4.46 6.70

LXI 478.0 1426.0 1606.75 3.36 4.60

Lxn 376.0 1750.0 1559.85 4.15 7.10

Lxm 481.0 1280.0 1612.52 3.35 4.00

LXIY 627.0 1331.0 1589.13 2.54 4.60

LXV 481.0 1427.0 1603.12 3.33 6.50

LXYI 486.0 808.0 1491.87 3.07 7.10 L en vloed op dit

1 punt reeds eeni-

' gen invloed heb-

Opgeteld 3747.0 10418.0 12356.45
i bende is van hier

-

laf, als M.R. de

[
middelbare eb

Gemidd. 468.37 1302.25 1544.55 l aangenomen
M.R.= 2.85+AP.

LXVII 475.0 820.0 1284.53 2.70 9.50

LXVIII 475.0 1138.0 1684.82 3.55 6.70

LXIX 471.0 881.0 1399.19 2.97 5.30

LXX 510.0 1334.0 1624.56 3.19 7.80

LXXI 384.0 1342.0 1547.14 4.03 7.60

Over te 2315.0 5515.0 7540.24

brengen
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r

Nummers
der

Breedte

water;

van den
piecrel.

Inhoud
van het vlak

Diepte
beneden M.R.

der doorsnede

bij M.K.

Aanmerkingen.
raailijnen.

Bij M.R. Bij H.R. Geruidd. Grootste.

De Waal. El. El. v. El. El. El.

Overgehr. 2315.0 5515.0 7540.24

Lxxn 419.0 1061.0 1230.77 2.74 7.20

lxxih 379.0 990.0 1589.49 4.19 8.30

LXXIV 566.0 884.0 1549.43 2,71 7.40

LXXY 560.0 1070.0 1181.25 2.11 9.00

LXXVI 404.0 1333.0 1409.63 3.49 6.70

Lxxvn 532.0 882.0 1 167.98 2 76 7.00 Brakel.

Lxxvm 530.0 820.0 1800,67 3.40 5.20

LXXIX 336.0 786.0 2028.65 6.04 7.80

LXXX 512.0 1105.0 1113.70 2.61 6.00

LXXXJ 558.0 1050.0 1512.90 2.71 6.30

LXXXII 747.0 1133.0 1413.20 1.89 10.20

LXXXIIT 135.0 579.0 1759.22 4.05 5.20 Loevcstcin.

Opgeteld 8353.0 17208.0 25897.13

Gemidcl. 491.35 1012.23 1523.36

Gorinchem
MR.= 0.97-f-AP.
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Bijlage N°. 2,

HOOGTE van kaden en uiterwaarden langs de Waal van

Nijmegen tot Gorcum, volgens de opnemingen van 1830

tot 1837, getrokken uit het Register der peilingen be-

hoorende tot de kaart der rivieren de Boven-Bijn, de

Waal, de Merwe, de Oude en een gedeelte der Nieuwe

Maas van Lobith tot Brielle.

Regter oever. Linker oever.

Aanwijzing der plaats.

Hoogte boven den middel-

4

baren waterstand.

Peilraai N°. El. El.

XV Veerdam, tegenover Nijmegen,

breed 5 el 2.45

Kaaimuren te Nijmegen, hoog . 2.00

XVIÏ1 Kade op den uiterwaard van de

gemeente Lent, een overblijfsel

van den in 1820 doorgebroken

rivierdijk, heeft bij den aanvang

eene hoogte van 4.00 el -f- ME.. -

doch daalt af tot eene hoogte

van 3.05

Eene dwarskade 2.60

De Weurtsche plaat, lang 640

el 0.75

Kade op den uiterwaard langs

de rivier 3.00

XIX De kade op den Sljk-Ewjk-

schen waard, het verlengde van

de genoemde kade op den uiter-

waard van de gemeente Lent is

onregelmatig van hoogte .... 2.15 a 4.55

XXII Steenplaats der gewezen Loe-

nensche steenbakkerij te Slijk-

Ewjk 2.55 a 2.85

Even boven dit punt ligt een

dam tot beveiliging van het huis

van J. VAN WOERKUM 4.55

Uiterwaard onder Beiinivc/en,

hoog 1 55
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Aanwijzing der plaats.

Peilraai J\To .

XXTTT Even boven het eiland de Loe-

rtensehe wet, eene kade

XXIV De Loenensche wel ligt op liet

hoogste gedeelte

De kade tegenover de Loenen-

sche ivel is hoog

Eene dwarskade, de zoogenaamde

I)am

Het eiland even beneden de Loe-

nensc/ie wel

XXYIII De Winssensche kade

De kade op de ffiensc/ie waarden

is hoog

XXX De kade op de Afferdensche

waarden

XXXI De kaden van twee poldertjes

buiten de Eiensche uiterwaarden

liggen op

XXXII De plaat voor Bodewaard, lang

720 el, breed 235 el, hoog. .

XXXIII De kade om den Ocltlensdieu

waard ligt hoog

XXXIV De zandplaat tegenover Bruten

lang 1000 el, breed 193 el, op

het hoogste gedeelte hoog 1 7 el.

XXXV De kade om den middelwaard,

gemeente Ochten heeft in deze

peilraai eene hoogte van ....
De kade om de Brutensche waar-

den

XXXVI De kade om de Oc/densche waar-

den

De kade om de Brutensche

waarden

De kade boven de steenplaats

Sibillenburg

De steenplaats zelve is hoog. *

Rcgter oever. Linker oever.

Hoogte boven den middel-
baren waterstand.

El. El

2.05

1.40

2.40

0.90

2.75 a 2.52

2.18 en 1.45

1.50

3.25 a 3.55

2.91

3.8J

3.05a3.90

2.25

2.61a 2.85

2.65

4.30a4.80
3.20
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Aanwijzing der plaats.

Peilraai N°.

XXXVIII De kade op de Drutensche waar-

den

De binnenwaarts gelegen kade

op de Drutensche waarden is

hoog

XXXIX De kade om den Prins Willem*

polder

De kade om de Drutensche

waarden

De binnenwaarts gelegen kade

om de Drutensche waarden. . .

XL De buitenwaarts gelegen kade

om den Prins Wiïïems polder

is hoog

De binnenwaarts gelegen kade

om den Prins Willem* polder

gedeeltelijk vervallen, hoog. . .

XLI De kade om den Prins WiItems

polder

XLII De kade om den Prins JJillerns

polder

XLTTI De kade op 140 el boven het

gehucht de Ooij

XLIV De kade om den Prins Wil-

lems polder

Eene kleine kade even boven

het huis de Ooijevaar

XLV Eene kade door den Prins IVil-

lems polder, lang 3.00 el, is

hoog

De kade om den Prins 7/7/-

lems polder

De kade om de Wamehche
ivaarden

XLVII De Middelplaat even beneden

Tiel is lang 870 el, breed 80

el. op het hoogste punt hoog

3.55 el boven MR

Regter oever.
| Linker oever.

Hoogte boven den middel-

baren waterstand.

El.

2.85

3.15

2.90 a 3.00

2.90

2.65

1.70

2.65 a 2.50

1.20

1.35

2.40

El.

2.85a4.15

2.75

3.75

2.85a3.00

3.30
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1 Regter oever. Linker oever.

Aanwijzing der plaats.

Hoogte boven den middel-

baren waterstand.

Peilraai N°. El. El

XLTX De kade van de Breurnehche

waarden 3.43

L Eene dwarskade even boven // de

Roode Molen" onder Zennewijnen 2.60

LUI De kade aan Batons erf is breed

2 el, hoog 3.55

LIV De groote plaat lang 1200 el,

breed gemiddeld 230 el 2.16

LVII De kade bij het lmis ten halve,

beneden Vari/r, is hoog .... 3.10

LVIII De plaat tegenover Rossurn is

lang 455 el, gemiddeld breed

110 el, beneden hoog 1 84 . .

LXVII De steenplaats tegenover Bom-

mel 2.15 d. 3.00

LX XIII De steenplaats van Boellaard

onder Hemijnen 3. OS

LXXV De steenplaats van van Bam
van Brakel onder Zinjlichem is

hoog 2.45

LXXVII De veerweg te Brahel is breed

7.00 el 2.25

LXXVIII De zandplaat beneden Brahel is

lang 1100 el, gemiddeld breed

175 el

LXXX Het emplacement van den koorn-

molen te Yuuren is hoog . . . 3.00

De kade om de glasblazerij te

Vuuren 4.60

LXXXI De kade van den steenoven van

den heer Vindij 4 05

De Bloemplaot is lang 350 el,

breed 210 el 0.00

LXXXIV De zandplaat voor Wmê/r'iehem

is lang 370 el, breed 1 5 el, hoog. 0.00

Aanmerking. In het Register, waaruit het bovenstaande is getrokken,

jiangenomeu voor den Middelbaren rivierstand boven AP
te Nijmegen; Ticl; Bommel en Gorinchem.

9.10 cl 5 .V.) td. 2.S5 el. 0.97 el.
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Bijlage N°. 3.

HOOGTE van kaden en uiterwaarden tusschen Tiel en

Brakel, getrokken uit het Verslag van den Raad van

den Waterstaat over de middelen ter gemoetkoming in

de verhooging van den waterspiegel op de Waal; bl.

123 van het Verslag aan den Koning over de openbare

werken van 1858.

Nummer.
(Zie Ver-

slag vau
openbare
werken
1858

bl. 123).

1.

3.

Omschrijving

Buitendijkse/te gronden beneden

Tiel.

Van 100 el boven den grenspaal

van Tiel aan den teen van den af-

weg voor het lijnpad tot de beka-

ding langs den steenoven van den

Heer lodewijk, zijnde eene lengte

van 340 el, is het terrein hoog

4.65 el Tielsch peil. zonder kade.

De kade langs genoemden Oven is

6 el Tielsch peil, lang 170 el. kade.

Beneden deze kade tot 370 el ver-

der, volgt eene andere kade, ge-

middd. hoog 5.65 el Tielsch peil.

kade.

Van gen. punt tot de bekading

van den oven van den Heer van

der elst onder Zennewijnen, over

eene lengte van 808 el, bestaat

eene kade over slechts 60 el in de

laagte tegen de kolk, hoog 5.00 el

Tielsch peil kade.

Tegenover genoemden oven, over

eene lengte van 196 el, eene kade

hoog gemiddeld 5.00 el Tielsch

peil kade.

Regter oever. Linker oever.

Hoogte boven middelbaren

waterstand.

El.

2.90

2.55

1.90

1.90
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Omschrijving.

Regier oever. Linker oever.

Hoogte boven middelbaren
waterstand.

Van beneden deze bekading tot den

veerweg boven de herberg //de

rooden Molen," over eene lengte

van 645 el hoog 5.40 Tielsch

peil kade.

Van daar tot de kade van de

Ophemertsche uiterwaarden, lang

180 el, eene kade hoog 5.00 el

Tielsch peil kade.

Ophemertsche waarden.

Van genoemde kade over 696 el,

hoog 6.00 el Tielsch peil. . kade.

Verder over 280 el lengte, terrein

hoog 5 . 9 el Tielsch peil. zonderkade.

Voorts tot den dijk te Varik, ge-

heel bekaad over eene lengte van

3060 el ter hoogte van 6 el Tielsch

peil kade.

Lreumelsche waarden.

Van het Tielsch veerhuis over eene

lengte van 3180 el bekaad tot 6.00

el Tielsch peil kade.

De kade langs de veerweide lang

3.50 el, hoog 5.85 el Tielsch

peil , kade.

Van het Dreumelsche voetveer tot

het huis van th. de jong te Dreu-

mel, bestaat geene bekading over

1310 el; de oever ligt gemiddeld

4.75 el Tielsch peil. zonder kade.

Heesseltsche waarden.

De aansluitkade bij het huis ten

Halve is 3.50 el Boemelsch peil,

ter lengte van 500 el . . . kade.

De hoogte van den onbekaden waard,

daarop volgende, is 3.40 el Boe-

melsch peil tot even beneden peil-

raai LIX ...;.. zonder kade.

El.

2.30

1.90

2.90

2.80

2.90

El.

3.35

3.25

2.90

2.75

1.65

VERSL. EN MEDED. AFD. NAttJÜKK.. 2de REEKS. DEEL III. 13
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Omschrijving.

Regter oever. Linker oever.

Nummer.
Hoogte boven middelbaren

waterstand.

El. El-

en van daar tot even boven de

lange krib is de hooge rand van

den waard 3.00 el Boemelsch peil,

ter lengte van 1000 el. zonder kade. 2.85

Daarop volgt een gedeelte kade

hoog 3.40 el Boemelsch peil, dat

aan den dijk aansluit . . . kade. 3 25

Hurwenensche waard.

12. De waterkeering is in 1857 ge-

bragt ter hoogte van 3.50 el Boe-

melsch peil of 6.00 el Tielsch peil,

waartoe de vergunning is verleend

bij Min. beschikking van den 23 ea

October 1856, N<>. 157, 3« Afd.

kade. 3.35 ^2.90
Be uiterwaard tusschen Tuil en

Opijnen.

13. De bovenste 900 el bekaad ter

hoogte van 3.40 el Boemelsch

peil kade. 3.25

de volgende 600 el, hoog 3.30 el

Boemelsch peil. . . . zonder kade. 3.15

de overige lengte tot den dijk be-

kaad ter hoogte van 3.40 el Boe-

melsch peil kade. 3.25

De uiterwaard hoven Zalt-Boemel.

14. De waard, hoog 3.00 el Boemelsch

peil zonder kade. 2.85

Be uiterwaard beneden Zalt-Boemel.

15. De waard, hoog 2.10 el Boemelsch

peil zonder kade. 1.95

Be uiterwaard tusschen Tuil en

Haaften.
16. De waterkeering ligt 3.50 el Boe-

melsch peil kade. 3.35

Be Gamerensche uitenoaard.

17. De kade* van den dijk tot den

steenoven lang 650 el, hoog 3.30

el Boemelsch peil kade. 3.15
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18.

19.

20,

21

22.

Hoogte boven middelbaren
waterstand,

verder over 420 el lengte, hoog

3.40 el Boemelsch peil. zonder kade.

verder over 700 el lengte, hoog

2.40 el Boemelsch peil. met kade.

Be uiterwaard 8f het Beslag

Sf de Krop.

De kade van het Beslag, lang 600

el is hoog 2.80 el B. p. . kade.

De kade de Krop, lang 2600 el is

hoog 3.30 el B. p kade.

Be uiterwaard tusschen Nieuwaal

en Zuijlicïtem.

De bekading ligt 3.10 el Boe-

melsch peil kade.

Be uiterwaard boven Herwijnen.

De kade tot den steenoven lang

400 el, ligt 2.65 el Boemelsch

peil kade.

de volgende 300 el zijn onbekaad,

hoog 2.40 el B. p. zonder kade.

de overige 500 el zijn bekaad tot

2.65 el B. p met kade.

Be uiterwaard beneden Herwijnen.

De waterkeering is lang 1300 el en

hoog 2.70 el Boemelsch peil. kade.

Be uiterwaard van Zuijlichem tot

Brakel.

Tot den Brakelschen steenoven ligt

de bekading over 1300 el ter hoogte

van 3.30 el Boemelsch peil. kade.

van dezen oven tot den Neder-

eindschen dijk is de kade hoog

3.00 el Boemelsch peil, over 2650

el kade.

El.

2.56

3.15

El.

3.25

2.25

2.95

2.50

2.25

2.50

2.55

3.15

2.85

Aanmebking. Het Tielsch peil komt overeen met 2.49 el -f- A.P.

« Bommelsch peil komt overeen met 2.70 » +• A.P.

Ten einde in overeenstemming te blijven met de opgave van Rijhige

N°. 2, is aangenomen
de middelbare rivierstand te Tiel op 5.59 e -f A.P of 3.10 el 4- T P«

„ „ » ,. Bommel * 2.85 -f- » » 0.15 » + BP.
13*
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Bijlage N°. 4.

HOOGTE van kaden en uiterwaarden langs de Waal tus-

schen Nijmegen en Gorinchem. Yolgens opneming van

den Ingenieur van dissel.

Omschrijving

Regier oever.

Hoogte boven
den

Middelbaren
rivierstand.

Van Nijmegen tot tegenover Oosterhout ligt de

zoom van den uiterwaard

Langs den dijk zijn de uiterwaarden lager

Boven Loenen liggen de meeste uiterwaarden

hooger dan

Nabij Loenen ligt de kade

De uiterwaard tegenover Andels t ligt op ... .

// // boven Dodewaard, zonder kade,

ligt op

De uiterwaard beneden Bodewaard is meestal

hooger dan

Een gedeelte daarvan, een boomgaard, zon-

der kade, ligt

Boven Ochten ligt de kade

// Tiel ti // // van den Prins Wil-

lem polder

Beneden Tiel tot Zennewijnen ligt de kade . . .

Van Zennewijnen tot Varik ligt de kade ....
buiten de kade ligt een zoom uiterwaard

met rijshout op

Van Varik tot Heesselt liggen de waarden lager

dan

Te Heesselt liggen de waarden op sommige pun-

ten tot boven bandijks hoogte

Van Heesselt tot Opijnen ligt de kade op . . .

Nabij Opijnen ligt de kade op

De uiterwaard van den heer van pallandt boven

Bommel ligt grootendeels lager dan

De kade lang dezen uiterwaard ligt

Van Bommel tot Haaften ligt de uiterwaard op

El.

2.30

1.80

2.50

2.10

2.30

1.80

2.40

2.40

,30 a 2.50

2.30

2.40

1.80

1.80

2.90

2.60

2.20

2.90

3.00
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Omschrijving

Regter oever.

Hoogte boven
den

Middelbaren
rivierstand.

El.

De Kropsche waard tusschen Haaften en Rellouw

ligt op 2.80 a 3.0(

Het terrein nabij den oven van Boellaard ... 2.60

// // tusschen dezen oven en de kerk te

Herwijnen 2.10

Het eiland nabij Henojnen ligt ongeveer. . . . 2.60 a 2.80

Het terrein beneden Herwijnen ff .... 2.80 a 3.00

Bij de Braataal ligt een kleine waard met ka-

den, hoog 2.10

Beneden fuuren ligt eene smalle strook uiter-

waard, hoog 1.80

Beneden den steenoven te Vuuren van Virulij

ligt eene kade, hoog 2.6(

Linker oever.

Beneden Nijmegen ligt de Weurtsche waard aan

de rivierzijde op 2.10 a 2.3(

Idem langs den dijk 2.30

Tegenover Slijk-Bwijk schijnt de uiterwaard af-

gegraven met kaden, hoog 2.30

De uiterwaard tegenover Loenen is hoog .... 2.10

» Winsevsche waarden liggen meestal hooger dan 1.80

Een zoom daarvan heeft eene hoogte van 2.30

De kade tusschen Bruten en Beest ligt hoog. . 2.40

Nabij Bruten ligt de kade op 2.40

met een terrein met rij shout buiten de kade op 1.80

De Bmtensche uiterwaard boven Leeuwen met

verscheidene huizen en boomgaarden, ligt op 2.50 a 2.6

(

De uiterwaard te Leeuwen, ligt op 2.20

n 'f boven Wamel tot tegenover Echteld 2.30

" // van Wamel tot Breumel 2 20 a 2.3(

Nabij Breumel ligt de grond gedeeltelijk boven 1.80

Van // tot Batons erf het terrein lager dan 1.80

De uiterwaard van Batons erf tot Heerewaarden

ligt op

De uiterwaard beneden den molen van Heere-

waarden ligt op 2.30 a 2 50
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Omschrijving

Linker oever.

Hoogte boven
den

Middelbaren
rivierstand.

Boven de sluis te St. Andries ligt onder Ros-

sum eene kade

Het eiland bij Rossum ligt op

Van de sluis te St. Andries tot Rossum ligt de

waard op

Bij den oven van van der Eist ligt de hooge

oever tot op

De kade van den Hurwenenschen waard (die groo-

tendeels lager ligt dan 1.80 + MW.) ligt op

De uiterwaard beneden Bommel ligt gedeeltelijk

hooger dan

De zoom van den uiterwaard en de kade, van

Gameren tot. den schaardijk boven Nieuwaal,

ligt op

Het eiland beneden Nieuwaal

De waarden van Versteeg beneden Nieuwaal lig-

gen op

De uiterwaard beneden Zuijlichem tot beneden

Brakel ligt op . .

Hier vindt men verscheidene boomgaarden.

De kade van het Munnikenland (moeijelijk te

schatten)

El.

3.60

2.70

2.70

3.20

2.90

1.80

2.80 a 3.00

2.50 // 2.80

2.60 // 2.80

2 80 // 3.10

2.30 // 2.80

AANMERKINGEN.

De voorgaande hoogten zijn door den Ingenieur van dissel op het oog geschat

onder het voorbijvaren op eene stoomboot, op den 27en Januarij 1868 van Nijme-

gen tot Bommel, en op den Hen Februarij daaraanvolgende van Bommel tot Go-

rinchem.

Op eerstgenoemden dag stond het water 5.06 el -f- AP. te Bommel en is even

als bij de andere opgaven ondersteld, dat dit overeenkwam met 1.80 el boven MR.
van Nijmegen tot nabij St. Andries en met 2 21 el boven MR. van St. Andries

tot Bommel.

Den Hen Februarij stond de rivier 4.71 el -f AP. te Bommel en 2.85 el +
AP. te Gorinchem, zoodat op dien dag eene gemiddelde waterhoogte van 1.87 el

boven MR. is aangenomen voor het riviervak Bommel-Gorinchem.



Bijlage N°. 5. TABEL DER NORMALE BREEDTEN VAN DE RIVIEREN.

Ei vier vakken.

Boveu-Eiju, Waal

Merwede

en Oude Maas.

Neder-Rijn, Lek

cu Nieuwe Maas

Grldcrscho i.Lssel.

Boven-Maas.

Van Lobith tot Pannerden

'/ Pannerden tot Zalt-Bornrnel

» Zalt-Boramel tot Loevestein verwijdende op . . .

// Loevestein tot den bovenmond der Nieuwe Merwede
" daar tot Dordrecht

Aan den bovenmond van het Mallegat

Van daar geregeld verwijdende tot den uitloop in het

Scheur, op

Nieuwe Merwede

Van Pannerden tot den LTsselmond

Van den LJsselmond tot "Wijk bij Duurstede

daar verwijdende tot de grens van Zuid-Holland; op

die grens tot Vreeswijk

daar verwijdende tot den benedenmond van de

Noord bij Krimpen, op

Bij Slikkerveer

Van daar verwijdende tot de haven van Vlaardingen, op

Het Scheur, dwars van den polder de Ruigeplaat . . .

Van daar verwijdende tot den ontworpen mond aan den

Hoek van Holland, op

Aan den mond te Westervoort ....
Van daar verwijdende tot Deventer, op

" ii ii Katerveer, op

ii ii ii Kampen, op

Beneden Kampen

Te Eijsden.

Van daar v. °1>

-100

-100

ijdende tot Maastricht,

Maastricht tot Roermond ....
daar tot Venlo verwijdende, op

Venlo tot Grave

Grave tot St. Andries verwijdende, op .

daar tot Créveooeur

Te Crévecoeur, de breedte aan te nemen van
Van daar tot Loevestein verwijdende, op . .

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 23ste° Mei 1867, N°. 212, 3ue Afdeeling.

Deze Tabel behoort tussclien blz. 194 eu 193

.

jSTormaalbreedte bij

400

360

400

600
200
240

375

400

2 el + MR.

1.50el-|-H.W

750

750

800
800

575
1000

170
150

170

170

450
550

van 4o0

tot 500

100

120

150

170

170

90

100

100

120
120

130
140

150

170

Aangenomen
middelbaren rivierstand (M.R

)

volgens de gemiddelden der

zomermaanden 1851—1860.

fh.w. i.ii +

tl. w. = 0.13 ~
Werkendam

(!:• ;:

= 1.57 +
1,15 -+-

Moerdijk (!: :. =
1.29 +
0.72 -r

Paniu-rdi-u 10.52 +
8 98 +

Grebbe 6.13 +
Rhemmerde 5.50 -+-

Wijk bij Duurstede 4.23 +
Culemboi;; 3.14 -f-

Vreeswijk = 2.32 4-

Rotterdam (ti. =
93 +
27 *

,Sen
{f-

„is
ft = O.U -r

Aanmerkingen.

n.'iu zijn boveneinde ; en voor
M>' beimlenrivieren. de H,
en L. waterstanden van liet

waurnemi neuspunt aan zijn-

Maastricht-brug = 42.83 —
Roermoad = 1-5.40 +
Venlo = 10.16 +
Grave = o.oi +
Me<ren = 4.44 +— 2.30 +
Heusden = 1.80 +
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NIEUWE BIJDRAGEN

TOT

DE KENNIS DER CYCADEËN.

DOOR

F. A. W. MiaiTEL.

YÏJFDE GEDEELTE.

Cycadeën van Amerika.

Amerika bezit drie geslachten, Za?nia, Ceratozamia en Dioon,

die tegenover de geslachten der andere werelddeelen de natuur-

lijke groep der Zamieae vormen. Vergeleken met Afrika en

Nieuw-Holland, die ieder twee genera hebben en met de Indi-

sche Flora, waar alleen het geslacht Cycas voorkomt, biedt

Amerika aldus meerder verscheidenheid van typen aan, en ook

in het aantal soorten overtreft het de overige werelddeelen. In

tegenstelling daarmede zijn de soorten over het geheel kleiner,

de structuur der stammen is eenvoudiger, de organisatie der

geslachtsorganen meer uniform en in beiderlei geslacht onderling

weinig verschillend. — Voor het oogenblik echter mij tot het

zuiver systematisch standpunt bepalende, doe ik opmerken, dat

naast het in soorten rijkste en aan beide zijden van Panama

op het vasteland en de eilanden verspreide geslacht Zamia, de

twee overige geslachten Ceratozamia met omstreeks drie, Dioon

met slechts eene soort, alleen in Mexico voorkomen- Deze beide

geslachten werden ook eerst in nieuweren tijd ontdekt en hunne

soorten schijnen eene beperkte verspreiding te hebben. Het ge-

slacht Zamia bekleedt in verhouding tot deze meer geïsoleerde

vormen de plaats, die Macrozamia tegenover Bowenia in Nieuw
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Holland, Encep/ialartos tegenover Stangeria in Afrika inneemt:

in ieder der drie werelddeelen treedt één geslacht op met talrijke

soorten en daarnaast een afwijkende type met eene of weinige

soorten. Dezelfde wet is voor het Indische of Zuid-Aziatische

gebied binnen de grenzen van het geslacht Cycas uitgedrukt,

waarin naast de talrijke zeer verwante soorten de in vele opzigten

afwijkende Cycas revoluta optreedt.

De kennis der soorten van Zamia werd sedert de uitgave van

mijnen Prodromus (in 1861) weinig vermeerderd. Slechts eene

soort werd aan de bekenden toegevoegd en over de geographi-

sche verspreiding van eenige bekende soorten meer licht ver-

spreid. De anatomische nasporingen over den bouw der stammen

helderden intusschen de differentiële karakters der genera in

menig opzigt op (g. mettenius, Beitrage zur Anatomie der Cy-

cadeën). De eigendommelijke interruptie der Cambiumlaag in

den stam van Cycas en de daardoor ontstaande scheiding der

houtlagen, die ik vroeger aanwees, heeft ook, volgens het onder-

zoek van mettenius, in den stam van Encephalartos plaats;

een soortgelijken bouw vond ik bij Macrozamia ; bij Zamia

daarentegen, zoo als reeds gebleken was uit de vroegere onder-

zoekingen van brongniart, en bij Dioon, volgens mettenius, is

de aanwas der houtlaag zamenhangend, niet afgebroken, het Cam-

bium is steeds regelmatig, en uit eene doorsnede van eenen

Ceratozami'ö-stam meen ik voor dit geslacht die zelfde wet te

kunnen stellen.

De amerikaansche Cycadeën bieden daardoor eene onderlinge

overeenstemming aan, en een verschil met de Cycadeën van de

oude werelddeelen. Ook in den bouw van den hoofdwortel ont-

waart men tusschen Zamia met Dioon en Encephalartos belang-

rijke verschillen. Eene eigenaardige bladplooijing en de gelede in-

hechting der blaadjes waren als kenmerkend voor de amerikaansche

Cycadeën reeds lang bekend. Belangrijk echter zijn de nieuwere

nasporingen over de verscheidenheid der epidermis, de rang-

schikking der stomata en den bouw der blaadjes, die door bqr-

nemann en gr. kraus gepubliceerd werden, en waarvan ik

reeds gewag gemaakt heb. De geslachten op de uitwendige mor-

phologie gegrond, werden daardoor voor het anatomisch oog

volkomen bevestigd. //Door den vorm der epidermiscellen staan
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de Cycadeën,
11

zegt kraus, //tusschen de Coniferen en de Va-

rens.
1
' In Stangeria ziet men de nervatunr en de epidermis met

geslingerde wanden van de Yarens. In Cycas en Encephalartos

(en Macrozamia) is de epidermis uit drie- tot zeshoekige (dwars

geplaatste) cellen gevormd even als bij Pinus. Ceratozamia,

Dioon en Zamia hebben eigenaardig verlengde, op bastcellen

gelijkende, epidermiscellen, in tamelijk regelmatige overlangsche

rigting, die met die van Torreya kunnen vergeleken worden.

In Zamia zijn zij evenwel minder prosenchymatisch, aan de ein-

den schuinsch afgeknot. — Stemmen aldus de amerikaansche

geslachten ook hierin onderling overeen, bieden zij, met elkan-

der vergeleken, voldoende verschillen aan. Bij Zamia en Cerato-

zamia nemen de epidermiscellen daar, waar de stomata liggen,

eene eenigzins andere, meer isodiametrische, gedaante aan, bij

Dioon ontbreekt de z. g. bladschors (hypoderma) daar waar de

stomata optreden. Deze laag van het bladparenchym, die bij andere

planten uit loodregt op de bladvlakte geplaatste prismatische par-

enchymcellen bestaat, is bij Cycadeën en Coniferen als uit bast-

cellen gevormd Zij is verschillend bij de verschillende genera,

en bij het geslacht Zamia naar de groepen waarin men de soor-

ten rangschikken kan. In Ceratozamia is zij weinig ontwikkeld,

aan de randen en aan de basis der blaadjes zigtbaar; zij vormt

eene zamenhangende laag in het bovenvlak der blaadjes, en komt

aan het ondervlak alleen tegenover de nerven voor bij Dioon;

zamenhangend en sterk ontwikkeld in beide bladvlakken bij En-

cephalartos. Bij sommige Zamia-sooYten, bijv. Z. Fisckeri, Kickxii,

Ottomis en pygmaea, ziet men haar in dezelfde geringe ontwik-

keling als bij Ceratozamia, daarentegen vormt zij eene -enkel-

voudige zamenhangende laag, in het bovenvlak bij Z. muricata,

Loddigesii, integrifolia, media, debiln en pumila. De overige

soorten zijn in dit opzigt nog niet onderzocht *).

De secundaire aan de oppervlakte van den bodem zich ver-

spreidende eigenaardige wortels vindt men bij alle Amerikaansche

genera, vooral bij Ceratozamia.

*) Cycas revoluta verschilt op dergelijke wijs van de overige aan circinalis

verwante soorten; bij deze ontwaart men dat weefsel alleen aan de basis, de

randen en langs den middennerf, bij revoluta daarentegen vindt men eene za-

menhangende laag in het bovenvlak, zooals bij Dioon.
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Bij de bepaling der soorten is het verschil van den bladvorm

naar den verschillenden leeftijd, eene algemeene eigenschap van

alle Cycadeën, in niet geringe mate bij de Amerikaansche soor-

ten waar te nemen, het meest bij Ceratozamia. Slechts door

langdurige waarneming van levende exemplaren verkrijgt men

van die gestadige verandering der bladvormen, in getal en ge-

daante der blaadjes, eene juiste voorstelling. — De ontwikkeling der

bevruchtingsorganen begint, vooral in het geslacht Zamia, reeds

in jeugdigen leeftijd, soms van slechts weinige jaren en ik houd

het voor zeer waarschijnlijk dat ook de coni, wat hunne grootte

en het getal der zamenstellende deelen betreft, verschillen naar-

mate zij door jonge of oudere exemplaren worden voortgebragt.

Standvastig daarentegen is de vorm der andro- en carpophylla.

Opmerkelijk is ook een in zekere mate blijvend individueel verschil.

Exemplaren derzelfde soort en van gelijken leeftijd bieden altoos

iets eigenaardigs aan.

De hier volgende lijst sluit zich geheel aan aan hetgeen in

mijnen Prodrowus voorkomt. De citaten daar aangehaald, zijn hier

kortheidshalve weggelaten; alleen het sedert bekend gewordene

is hier opgenomen, alsmede eene soort, na dien tijd gepubliceerd,

en de veranderingen die in de bepaling der soorten noodzakelijk

waren gebleken.

zamia linn. {excl. excl.).

§ 1. Petiolus aculeatus. Foliola majuscula.

* Foliola glabra.

1. Z. skinneri warczew. — Miq. Prodr. St/st. Cyc. p. 12

et 23.

Descriptionibus auctorum haec addam : variat foliolis angustio-

ribus et latioribus. In specimine e Chagres Americae centralis

advecto a cl. yates misso petiolus validus viridi-olivaceus acu-

leatus ; foliola utrinque 8 obverse lato-lanceolata, firmiter coriacea,

saturate viridia, lucida, supra sulcata, subtus nervis prominenti-

bus simplicibus et bifidis striata, superiora paullo longiora 1

pedem longa, 2—21 poll. lata, acuminata, spinosfc-denticula-

ta. Coni utriusque sexus iis Z. integrifoliae magnitudine et
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forma similes, indumento castaneo-rubiginoso statim dignoscendi,

conique maris peltae altius prismatico-productae 6-gonae vertice

truncatae observantur, ejusque pedunculus in universum brevior

videtur. Conus fem. 3
\

poll. longus cylindricus apice conico ste-

rili terminatus, II poll. basi crassus; masculus multo tenuior

cylindricus acutus, 2—3J poll. longus, basi 6 lin. diam., an-

drophyüis rectiseriatis, numero majore quam carpophylla, more

generis.

Nascitur in Istlimo Panama ad Yeraguas, in promontorio Cor-

rientes hthni Darten. E Chagres allatam communicavit cl.

yates. Pulcherrima species, in hortis botanicis hactenus rarior.

Caeterum conf. J. yates in seema?«n Botany of the Herald,

p. 202.

2. Z. muricata willd. — Miq. Prodr. I. c, et forma picta

MIQ. I. c. (Z. picta hort.).

Plantae junioris foliola plerumque latiora, adultae foliola 8

poll. long., 1 lata, iis speciei sequentis similiora, nuuc per \ long.

nunc | ab apice inde serrulata. Haud raro ex eodem trunco

folia et lati- et angusti-foliolata prodiere observavi. Forma picta

quae robustior et foliolis latis variegatis iustructa haud constans

varietas est; ex eadem planta mox folia viridia, mox variegata

efFormantur. — Conum fem. misit cl. yates, qui breviter

pedunculatus illi sequentis persimilis, cjdindricus sed apice sterili

breviore terminatus, haud adeo fuscescens, sed griseo-tomentel-

luf. Masc. eodem modo sequentis formam refert, peduncalo suo

paullo brevior, 4—31

—

\\ poll. longus, androphyllorum peltis

hexagonis.— Petioli vario gradu, cum vel absque rhachi aculeati

;

exemplar inerme ex horto Kewensi juvenile vidi, an cum Z.

Poeppigiana conferendum ?

Crescit in Cohimbia, Nova Granata (inter San Barbara et

Porto Cabello) et Venezuela. — Porma picta primum e Gua-

temala advecta est. — Polia sub vernatione indumento rufo ob-

ducta. Var, pictae vidi 1^-metralia.

3. Z. loddigesii miq. — Prodr. I. c. — Z. Leiboldi miq.—
Z. caracasana et Z. serrulata loddig. Ca tal. — Eriozamia mexi-

cana hortor. belg. — Zamia mexicana miq. Prodr. p. 13 et 25
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(specimen juvenile). — Z. paras'itïca horii yatesii (vix ejusdem

Z. pseudoparasitica, cf. infr.). — Z. eriolepis horti booth (haud

Maerozamia Peroffskyana, quae hoc nomine etiam in hortis). —
Z. cylindrica hort. yates et booth (ob coni masc. figuram ita

dicta). — Z. concinna hort. (sp. juvenile).

Aetatis variis periodis formam valde diversam foliola obferunt, a

forma lanceolata stricta pedetentim in elongato-lato-linearem transe-

unt, haud per \ long. sed versus apicem tantum serrulata et naccidiora

qnam superioris. Ludit etiam petiolis nunc pariun (in valde juvenili-

bus vix) demum dense aculeatis. Siccata olivaceo-viridia amoene

lucida. Conus fem. breviter pedunculatus crasso-cylindricus apice

conico-acutus, (juvenilis ellipsoïdeus), 3 poll. longus, 11 cras-

sus, peltis hexagonis vertice cum pedunculo tomentellis recti-

seriatis. Conus mas longe pedunculatus, pedunculi longitudine,

2|

—

\\ poll. longus, 6— 4 lin. crassus, in siccis isabellinus.

Species recentioribus temporibus frequenter introducta, ex lm-

perio Meaicano et ut videtur e Caracas. — //E Conchiuta
, '

>

Mexici

in hortos belgicos advecta.

** Foliola lata subtus furfuracea.

4. Z. furfuracea ait. — miq. Prodr. I. c . p. 12 et 24. —
Z. vestita Catal. v. houtte. — Huius exemplar juvenile est

forsan Z. latifolia loddig. miq. I. c. p~ 12 et 24, quam e

specimine manco tantum cognovi.

Conus masc. pedunculo tomentello suffultus cylindricus snb-

acutus, 3i poll. longus, basi 5 lin. crassus, androphyllis sub-

rectiseriatis, peltis extus griseo-fusco-pubescentibus interjectis hic

illic pilis raris longioribus, vertice piano semiorbicularibus, mar-

gine superiore recto, inferiore convexo, a ventre visis planius-

culis subcordato-rotundatis et utrinque locelliferis, in stipitem

brevem basi constrictis.

Habitat Mexicum, in regione circa Vera Cruz.

*## Foliola multijuga angusta subintegerrima.

5. Z. LINDLEYI WARCZ. MIQ. /. c. p. 13 et 24. — Z.

Lindleyana ap. wendland Ind. Palm. p. 53. — Z. Chigiia

seemaun Botonij of the Herald, II. p. 201, lab. 43.

Nascitur in insulis ad ostia fluvii San Juan promontorn Ba-

n'en; ad Yeraguas oecid. hthmi Panama*
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§ 2. Petiolus inermis.

* Foliola lata vel latiuscula. .

a. vulgo obversa oblusa apice irregulariter serrulata sub-

coriacea.

6. Z. INTEGRIFOLIA AIT. MIQ. /. C. p. 13 et 25. GRISEB.

Cat. Plant. Cubens. p. 217.

In specimine provectiore ex horto Kewensi nomine Z. furfura-

ceae misso petioli tactu asperuli obtuso-trigoni obiter bisulcati.

Conus masc. peduncnlo basi squamis lanceolatis munito villoso

suffultus,
3J-

poll. longus, cylindrico-conicus, a basi versus apicem

regulariter attenuatus, basi fere pollicem crassus, androphyllis

haud exacte rectiseriatis, peltis exsiccatorum nigrescentibus ver-

sus margines minute puberis, vertice transverse semiorbiculari-

bus, margine superiore recto, aliis ad formam tetragonam magis

minusve transeuntibus, 1^—2 lin. latis; locelli utrinque infra

peltam lateraliter inserti.

Crescit in insulis St. Domingo, Jamaica (ubi in distr. West

Moreland legit purdie) et in Cuba. — In hortis nostris frequens.

7. Z. debilis willd. — miq. Prodf. I. c. — Z. integri-

folia righ. de Conif. et Cycad. p. 27, tab. 27 ? — Z. pumila

poir. Encyclop. non linn.

Nascitur in India occidentaU.

Formam probabiliter juvenilem foliolis solito paullo latioribus

ex Horto Kewensi habeo, in ins. Si. Domingo a schomburgh lec-

tam, aliamque non absimilem e Cuba.

8. Z. MEDIA WILLD. MIQ. Prodf. I. C. GRISEB. /. C.

Nascitur in Cuba et probabiliter in vicinis insulis.

9. Z. pumila linn. — miq. Prodr. I. c. — Z. media {non

willd.) Botan. Magaz. tab. 1838 et 2006. — Z. integrifolia

pursh Flor. Americ. Sept. II, p. 48. — Encephalartos pumihs

steud. Nomencl.

Crescit in Florida, v. c. ad maris sinum prope Jampa, in

Carolina. — Statio in India occid; incerta, ex synonymis du-

biis indicata.
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b. obtusa, acuta vel acuminata, distinctim serrulata.

10. Z. poeppigiana mart. et EICHL. in mart. Flora Brasif.

I. c. p. 415, tab. CIX. — Z. parasitica poeppig. mss., non

alior.

Nascitur in Peruvia orientali, locis petrosis parum umbrosis

provinciae Maynas ad ripas fluvii Tacache. — Haud absimilis

Z. muricatae, sed maior, petiolis inermibus foliolisque usque ad

basin serrulatis discernenda.

11. Z. fischeri niq. — Prodr. I. c. p. 14 et 26.

Polia in herbario kegelii observavi speciei variabilitatem a-

bunde demonstrantia. Plantae juvenilis foliola lanceolato-linearia 2

poll. long., 2 lin. lata, ab apice inde in margine superiore ad 1,

in inf. ad basin fere nsqne serrulata. Paiülo provectioris plan-

tae folia longe petiolata, foliolis utrinque 16 lanceolatis acuminatis.

Truncns basi gemmas profert. — Conus masc. cum pedunculo

3 lin. longo griseo-fusculo-pubescens, cylindricus abrupte acutus

2 poll. longus, 3£ lin. basi crassus, andropliyllorum peltis lg

lin. latis transverse sexangulatis ; deorsum cuneata sunt. —
Ex horto Kewensi exeniplaria habeo foliolis utrinque 1 3—14 lan-

ceolatis, 3 poll. longis, | latis.

Patria nondum rite cognita videtur. Karwinsky in Hortum

Petropolitanum introduxit, an itaque e Mexico vel ex India oc-

cideniali ?

12. Z. kickxii MIQ. — Prodr. I. c. — griseb. I. c.

Polia vidi usque 8J- poll. longa, foliolis utrinque 10—12,

oblongis obtusulis vel acutis, superne praesertirn in margine in-

feriore serrulatis, quibusdam lobulatis, 2i—2J poll. longis, 1

paullo latioribus. — Poliolis numerosioribus brevioribus non

acuminatis a praecedente discernenda, caeterum illi et sequenti

affinis.

Ex insula Cuba in Hortum botanicum Gandavensem advecta.

13. Z. ottonis miq. — Prodr. I. c.

Porma foliolis magis rotundatis est Z. rotundifolia hortor.

Vidi folia \\ ped. longa, foliolis utrinque 8—9, usque 3 poll.

longis, nee tarnen in formam Z. Fischeri transeuntibus.

Habitat in insula Cuba, m sylvis prope Cafetal Fundador.



( 204
)

14. Z. pygmaea sims. — miq. Prodr. p. 14 et 26. GR1SEB. /. e.

Habitat in insula Cuba et probabiliter in insulis vicinis.

** Foliola multi'Vel plurijuga, lanceolata velfere linearia.

a. integerrima.

15. Z. calocoma miq. — Prodr. p. 14 et 26. griseb. /. c.

Tolia absque petiolo usque tripedalia, foliolis mediis usque

10 poll. longis patentissimis lato-linearibus pleramque leviter

falcatis.

Habitat in Cuba, unde in hortos belgicos et a domino chappy

in h. Petropolitanum introdncta. — E Pine-island, Cubae insu-

lae proxima, habuit cl. yates.

16. Z. PSEUDOPARASITICA YATES. MIQ. /. C.

Species hactenns obscura de qua cl. auctoris observationes in

seemann Botany of the Herald, II, p. 202 et 253 legendae

;

cum eiusdem Z. parasitica, quae certe ad Z. Loddigesii du-

cenda, neqnaquam confundi potest quum foliola prorsus inte-

gerrima habeat, eodemque charactere etiam a Z. Brongniartii

diversa.

Habitat Andium declivia orientalia; an et in Panama prove-

niat dubmm.

b. distanter serrulata.

17. Z. BRONGNIARTII WEDDELL. — MIQ. I. C. — EICHLER in

martii Flora Brasil. Cycad. et Conif. p. 413—414, lab.

CYIII. — Ceratozamia? boliviana adr. brongn. Ann. Sc. nat.

§me sér. V. p. 9, non miq. in Wis- en Nat. Tijdschr.1. p. 45

(quae juvenilis Ceratozamia mexicana).

Nascitur et in Brasilia (prov. Matto Grosso) et in Bolivia

(prov. Chiquitos prope San Xavier).

18. Z. tenuis willd. — miq. Prodr. L c.

Crescit in insulis Bahama.

*** 'Foliola anguste vel angusiissime linearia, apice pauciserru'

lata vel integerrima, vulgo haud numerosa. — Species

omnibus partibus parvae.

19. Z. angüstifolia jacq. — miq. Prodr. p. 14 et 26

Crescit in insulis Bahama,
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20. Z. yatesii miq. — Prodr. p. 14 et 27. Z. Verlrug-

gkeana hort. helg. — Z. cylindrica hort. Amstelod. olim.

India occidentalis, sed ex quanam insula advecta sit, haud

compertum habeo.

21. Z stricta miq. — Prodr. L c. griseb. I. c. — Z.

angustifolia miq. in Wis- en Nat. Tijdschr. I. p. 204 excl.

syn. — Z. Yatesii hort. van houtt. excl. synon.

Grescit in Cuba, probabiliter et in insulis fïnitimis.

22. Z. angustissima miq. — Prodr. I. c. — Z. linearifolia

et Unifolia hort. — An huc Z. angustifolia griseb. I. c. excl.

syn. Jacq. ?

Crescit in Cuba.

Species dubia

:

Zamia montana linden Cat. nihi incognita, probabiliter inter

synonyma rccipienda.

CERATOZAMIA AD. BRONGN.

1. C. KÜSTERIANA REGEL. MIQ. Prodr. jp. 11 et 23.

Species perqnam distincta, petiolis inermibus et foliolis angus-

tis a congeneribus recedens. Petiolus cum rhacbi olivaceo-fuscescens,

obtnso-semicjlindricus, antice ima basi convexus, rhachis utrinque

convexa sed dorso convexior et crassior; foliola utrinque 44,

pleraque subaequilonga, infima reliquis paullo breviora, suprema

abbreviata, majora 10—11 poll. longa, supra basin paullo con-

strictam
\ poll. lata, sursum regulariter angustata, saepe leviter

deorsum falcata, subtus pallidiora, nervis 10—12 striulata.

Crescit in Mexico, a karwinsky in hortum Petropolitanum

introducta.

2. C. MEXICANA AD. BRONGN. — MIQ. Prodr. I. C. C, lon-

gifolia, robusta, latifolia, brevifrons, intermedia miq. I. e. potius

formae sunt quam species.

Iunior profert folia brevia foliolis paucis latis, increscente

aetate longiora pluri-et mulijugata, foliolis elongatis angustiori-

bus, habitumque tali modo continuo variantem prae se fert. Coni

VERSL. EN MEDED. AFD. XATUÜRK. 2de REEKS. DEEL III. 14
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speciminum adultiorum maiores esse solent quam juniorum, alio-

quin eandem omnino fabricam monstrantes Hinc species antea

constitutas nimis dubias esse censeo et in patria tantum com-

paratis plantis adultis de earum valore certiora cognosci posse

puto. — In horto nostro exemplar adultum, quod C. longifoliam

exhibet, conum masculum pedem longum protulit; aliarum

alioquin parum diversarum conos plus duplo niinores vidi. —
Zamia mexicana /wrL, Z. atropurvurea parm., Z. macrovhylla

parm. huc referendae, nee non Eriozamia latifolia hort. hehj.

Habitat in Mexici regionibus calidioribus.

3. C. MIQUELIANA H. WENDL. MIQ. I. C.

Species valde distincta foliolis latis abrupte acuminatis, ner-

vis pellucidis. Petiolus olivaceo-viridulus, basi parce aculeolatus,

pedalis ; folium 1 6 poll. longum, rhachi obtuse trigona antice bi-

sulcata ; foliola utrinque 8, inf. alterna, media subopposita, 2

suprema exacte opposita, subcuneato-oblonga subaequilatera, pas-

sim subdimidiata, abrupte acuminata, 7 poll. long., 10—12 lin.

lata, nervis circiter 40 indivisis vel paucis furcatis

Crescit in Mexico.

Species nomine tantum cognita, probabiliter inter synonyma

collocanda: C. Ghiesbreghüi linden Catal.

DIOON LINDL.

1. D. edule lindl. — miq. Prodr. p. 10 et 22.

Ludit foliolis densis (var. imbricata miq. /. c.) et angustio-

ribus distantioribus (p. angustifolio). — I). aculeatum. hort. est

forma juvenilis.

Crescit in Mexici regionibus calidis.



ZEVENDE EN LAATSTE VERSLAG

DEN PA AL WORM.

In de Vergadering der Afdeeling van 25 Februarij 1865,

bragten wij ons Zesde Verslag uit over de proeven genomen tot

bescherming van het hout tegen de vernieling door den paal-

worm; reeds toen, achtten wij het onderzoek afgeloopen en

waren tot het besluit gekomen, dat onder alle aangeprezen mid-

delen er slechts één is hetwelk, mits goed toegepast, als een

afdoend middel kan worden beschouwd, namelijk de volkomene

doortrekking van het hout met deugzame creosoot-olie.

Onze vroegere proeven hadden voldoende bewezen dat lig-

tere houtsoorten, waaronder ook het algemeen gebruikte gree-

nen hout door de thans in gebruik zijnde middelen van voor-

afgaande uitpomping en daarop gevolgde inpersing van verwarmde

creosoot-olie onder hooge drukking, gemakkelijk door en door

met creosoot-olie kunnen worden bedeeld, zoodat zelfs van zware

balken geen gedeelte in het hart van het hout daarvan versto-

ken blijft; er was alleen twijfel overgebleven of zulks ook het

geval is met het veel digtere eiken hout, daar onze vroegere

proefnemingen hadden aangetoond, dat het eiken hout, hoewel

vooraf aan de creosoteering onderworpen, op sommige plaatsen

evenwel door den paalworm was aangetast, maar daarbij was

tevens genoegzaam gebleken dat juist op die plaatsen de creo-

soot-olie niet in het hout was doorgedrongen.

14*
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Eet kan niet genoeg herhaald worden dat alleen eene creo-

soteering die het hout door en door ruet de olie heeft bezwan-

gerd, zoodat alle houtvezels daarmede doortrokken zijn, eene

bescherming kan genoemd worden, terwijl elke oppervlakkige

of onvoldoende creosoteering geene waarde heeft.

Wij hechtten daarom een zéér groot gewigt aan het onder-

zoek der eikenhouten en greenen palen, welke op eene verbe-

terde wijze door de Amsterdainsche Maatschappij tot houtbe-

reiding tegen bederf, zijn gecreosoteerd en in Maart 1865,

dus ruim drie jaren geleden, aan het Wier-Hoofd te Nieuwe

Diep te water zijn gebragt. Vooral met het doel om te onder-

zoeken of het eiken-hout gedurende de laatste vier zomers, in

welke zooals uit andere proeven blijkt de paalworm op het on-

bereide hout zijne vernieling op krachtige wijze heeft voortge-

zet, onbeschadigd was gebleven, begaf Uwe Commissie zich

den 15 deu September dezes jaars naar het Nieuwe Diep, doch

werd daar zéér teleurgesteld door geen harer proefpalen meer

aan het Wier-Hoofd te vinden; van den Opzigter van den

Waterstaat w. kok vernam zij, dat zoowel zware stormen als

eene afschuiving die onder het Wier had plaats gehad, de pa-

len hadden doen verloren gaan; wij zullen echter straks zien

dat door een gelukkig toeval onze proefnemingen door deze

ramp niet geheel verloren zijn gegaan. Vermelden wij daarom

eerst de verschillende stukken welke sedert ons laatste rapport

achtervolgens in onze handen zijn gesteld

:

1°. In de eerste plaats het rapport van den Hoofd-Ingenieur

van den Waterstaat in Zeeland c. bruinings, aan Zijne Excel-

lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 18 den

November 1865,

„Uwe Excellentie hechtte hare goedkeuring bij missive van

den 30*ten Junij 1864, No. 181, 3e Afdeeling, om met 10

der uit Ostende ontvangen gecreosoteerde balken proeven te

nemen te Vlissingen en te Neuzen, van den uitslag te zijner

tijd mededeeling te doen en de 10 andere naar het Nieuwe

Diep te verzenden.

Aan het laatste is destijds voldaan, terwijl deze dient om
Uwe Excellentie den gevraagden uitslag, nu de bedoelde balken
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gedurende een jaar tij ds in het gebied van den paalworm heb-

ben gestaan, mede te deelen, met het voornemen zulks jaar-

lijks te vervolgen.

Te Ylissiügen zijn balken bevestigd geworden door ijzeren

bouten aan aanwezige gave eiken palen van het Walen-hoofd

en zoodanig geplaatst dat zij over de geheele lengte in het ge-

bied des zeeworms komen.

De bovenkant van het bereide hout bevindt zich 2 el onder

het peil van hoog water of 1 el 60 boven laag water.

De onderkant 4 el onder het peil van hoog water of 40

duim beneden laa£f water.o

Het is nu ruim een jaar geleden dat genoemde stukken zijn

geplaatst, terwijl tot op den 26 sten September jl. geen spoor

van paalworm in dezelve ontdekt is.

Te Neuzen zijn aan de oostzijde der haven twee der uit

België ontvangen gecreosoteerde dennen palen, waartegen eiken

stukken van IJ duim zwaarte waren gebout geworden, nabij

den laagwaterrand gesteld.

Aan de westzijde der haven sloeg men een jaar geleden drie

gecreosoteerde palen en drie eiken palen van jf duim om den

anderen digt naast elkander, doch zonder koppeling aan el-

kander.

Deze 10 stuks palen, allen lang ongeveer 11 el, zijn uitge-

trokken en schoongemaakt geworden, waarna ik ze naauwkeurig

onderzocht.

In geen der gecreosoteerde palen is eenig spoor van den

paalworm ontdekt, zelfs met het vergrootglas niet, terwijl in al

ep onbereide palen, tusschen water en wind, de paalwormen

sterk ontwikkeld hadden en tot 5 duim diepte waren zich

ingedrongen.

De in België bereide palen waren alsnog vol en zat met

olie doortrokken; bij den geringsten hamerslag welde zij er in

ruime mate uit.

Er is last gegeven om de gecreosoteerde palen wederom te

stellen op de plaats, van waar ze waren getrokken, nadat ze

allen voorzien zijn geworden van dennen en greenen latten, er

tegen aan gespijkerd.

Deze zullen veel spoediger door den worm uitgeboord zijn
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dan 15 bij 15 duims palen en men zal dus in het volgende

jaar beter kunnen nagaan of de paalwormen genegenheid be-

zitten om van het onbereide lathout, wanneer dit hun geen

voedsel meer aanbiedt, op en in de Belgische palen over te

Na verloop van een jaar zal alsdan meer bepaald blijken,

of de paalworm, ook dan wanneer zich in de onmiddellijke

nabijheid geen onbereid hout bevindt, de bereide palen onaan-

getast laat."

2°. Missive van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat

in Noord-Holland van geisdt, aan onzen Secretaris, begeleidende

het volgend rapport van den Ingenieur j. f. w. conrad van

den 16den Januarij 1866:

„Ik geef mij de eer UWelEdel Gestrenge mede te deelen dat

ik den 6den Januarij 1866 weder onderzocht heb de in de

Zeehaven te Nieuwe Diep geplaatste proefpalen vermeld in het

Vierde Verslag over den Paalworm, uitgegeven door de Na-

tuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen.

In het Zesde Verslag is vermeld de uitslag van het den

22sten October 1864 gedaan onderzoek omtrent het paal-

worm-werend vermogen dezer bereide proefpalen, en de navol-

gende uitkomsten zijn thans verkregen:

1°. De gecreosoteerde eiken en greenen paal uit den regel A
en B, den 6 den April 1861 geplaatst, zijn nog geheel

gaaf, alhoewel zich in het oppervlak van den eiken paal

eenige sporen van paalworm vertoonen; in den greenen

goed met creosoot doordrongen paal is geen spoor van

worm gevonden;

2°. De met warme koolteer tweemaal bestreken eiken en den-

nen palen uit de regels D en F, den 6 den April 1861

geplaatst, zijn geheel en al door den paalworm vernield;

in de doorsnede ter hoogte van 1.15 el beneden volzee

bevonden zich 80 gaten van 7 tot 10 streep middellijn.

3°. Drie gecreosoteerde ronde eiken perkoenpalen, geslagen be-

zuiden den jagthoek in October 1857, zijn onderzocht
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en doorgezaagd; in twee dier palen is geen worm ont-

dekt, doch in den derden bevindt zich één paalwormgat,

in en nabij eenen houtkwast, en een tweede in het hart

wijd 7 streep middellijn en lang 16 duim, aanvangende

17 duim beneden den kop; klaarblijkelijk had de worm

zich door het buitenvlak langs eenen kwast den toegang

tot het weinig of niet gecreosoteerde hart verschaft;

4°. Een gecreosoteerde ronde en een gekloofde eiken perkoen-

paal geslagen in 1861 langs de Steenbollen voor de

Marineschutsluis zijn doorgezaagd; in den ronden paal

is geen worm ontdekt, doch in den gekloofden zijn twee

paalwormgaten van 5 streep middellijn nabij het hart ge-

vonden ;

5°. Be onbereide ronde en gekloofde eiken perkoenpalen in

1861 geslagen langs voornoemde Steenbollen zijn door

den worm sterk aangetast; in eene doorsnede zijn 44

gaten aanwezig;

6°. In twee gecreosoteerde ronde eiken perkoenpalen, geslagen

in 1861 bij stutpaal 32 en die goed bereid waren, is

geen worm ontdekt; in een derden paal echter is nabij

het hart gevonden een paalwormgat, wijd 8 streep mid-

dellijn en lang 14 duim beneden den kop waar de worm

was ingedrongen;

7°. Onbereide ronde eiken perkoenpalen in 1861 geslagen bij

stutpaal N°. 40, zijn geheel door den worm vernield;

22 gaten bevinden zich in de doorsnede.

Het Manbarklakhont, waarvan in het Zesde Verslag sprake

is, en dat den 14 den December 1857 onder het Wierhoofd te

Nieuwediep aan kettingen gelegd was, heb ik thans weder on-

derzocht en bevonden dat de vernieling door den paalworm

niet grooter is dan bij het onderzoek op 22 October 1864.

Tevens heb ik den 6den Januarij 1866 nagezien twee der uit

Ostende ontvangen gecreosoteerde balken, zijnde ronde door het

hart gekloofde greenen spoorleggers, bedoeld op bladz. 9 en

volgende van het Zesde Verslag over den Paalworm.

Elk is lang 3 el, breed 0.40 op de platte zijde en hoog

0.20 el; zij zijn geplaatst den 28 sfcen November 1864 in lood-
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regten stand onder het breede plankier in den Jagthoek der

Rijkszeehaven te Nieuwediep met de koppen van 0.05 tot 0.43

el boven volzee en zijn bevestigd aan twee paar eiken platen,

het eene 0.20 el en het andere een 1.04 el onder volzee ge-

legen, waartusschen de gecreosoteerde balken gekneld worden.

Een naauwkeurig gedaan onderzoek heeft geleerd dat de

kub. palm van dat gecreosoteerd greenen hout weegt 0.68

pond, en dat de balken geheel en al met creosoot doordron-

gen zijn.

In geen dezer bereide balken is een spoor van paalworm

ontdekt, en de creosoot was nog in ruime mate daarin aan-

wezig.

Na het gedaan onderzoek zijn de balken herplaatst en tegen

elk is eene korte greenen rib bevestigd ten einde te beproeven

of de paalworm door tusschenkomst van het onbereide hout

zich eenen weg tot het gecreosoteerde hout zal banen.

De verkregen uitkomsten hebben mijn vroeger reeds mede-

gedeeld gevoelen bevestigd, dat hout geheel met deugdzaam

creosoot doortrokken zoo het al niet tegen het indringen van

den paalworm gevrijwaard is, dan toch in geringe mate daar-

door wordt aangetast".

3°. Missive van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat

in Noord-Holland van gendt, van den 12 den Maart 1867, aan

onzen Secretaris, begeleidende het volgend rapport van den

Ingenieur j. f. w. conrad van den 7 den Maart 1867 :

„Als een vervolg op mijnen brief van den 16den Januarij

1866 N°. 54, heb ik de eer mede te deelen, dat ik met den

Rijks Opzigter w. kok heb nagezien de in de Zeehaven te Nieu-

wediep, nabij den Jagthoek geplaatste greenen spoorleggers die

te Oostende gecreosoteerd zijn, en wier plaatsing op 28 Novem-

ber 1864 in het slot van voornoemden brief beschreven is.

In geen dezer 3 el lange balken, die met de koppen van

0.05 el tot 0.43 el boven volzee stonden, is een spoor van

paalworm ontdekt, en de creosoot was nog in ruime mate aan-

wezig in deze geheel daarmede doordrongen leggers.

Dat intusschen de paalworm zich op dat punt der Zeehaven

gedurende het jaar 1866 bevond, blijkt;
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— Uit drie op 15 Jaimarij 1866 tegen voornoemde gecreo-

soteerde leggers bevestigde greenen ribben, die van 0.68 tot

1.42 el onder volzee, aanzienlijk door den worm waren aange-

tast, en

— uit vijf, nabij die leggers geplaatste greenen ribben, elk

lang 3 el, die van 0.58 tot 2.49 onder volzee door ontelbare

groote gaten vernield waren.

De paalworm heeft zich dus, in één jaar tijds in het te

Oostende gecreosoteerde hout geenen toegang verschaft, door

tusschenkomst van het daartegen bevestigd onbereid greenen

hout, waarin echter groote wormen in talrijke hoeveelheid ge-

vonden werden.

Tevens heb ik nagezien de gecreosoteerde en de onbereide

perkoenpalen, die langs de Zeehaven staan, met de koppen op

1 el onder volzee, en op 0.10 el onder den kop doorgezaagd.

Drie ronde gecreosoteerde perkoenpalen geslagen in 1867 bij

den Jagthoek

;

Een ronde en een gekloofde gecreosoteerde perkoenpaal ge-

slagen in 1860 bij stutstoel 32;

Twee ronde onbereide perkoenpalen, geslagen in 1861 bij

Stutstoel 40 en

Een onbereide perkoenpaal in 1861, geslagen bij stutstoel 36

Uit dat onderzoek is gebleken

:

1°. dat in de doorsneden, evenmin als aan de oppervlakten

der gecreosoteerde perkoenpalen eenig spoor van paal-

worm te bespeuren was, en dat de creosoot nog in ruime

mate aanwezig en doordrorjgen was ter diepte van 15

tot 30 streep beneden het oppervlak der palen.

2°. dat zich in de doorsneden der onbereide perkoenpalen

26 tot 38 paalwormgaten bevonden, ter grootte van 5

tot 10 streep middellijn.

Deze uitkomst heeft het gevoelen, uitgedrukt in het slot van

mijnen brief van 16 Januarij 1866, N°. 54 bevestigd, dat

hout geheel met deugdzaam creosoot doordrongen, zoo het al

niet tegen het indringen van den paalworm volkomen gevrij-

waard is, dan toch in geringe mate daardoor wordt aangetast."
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4°. Eapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat

in Zeeland c. brunings, aan Zijne Excellentie den Minister

van Binnenlandsche Zaken van den 21 sten December 1866.

f,
In voldoening aan de missive van den toenmaligen Minister

van Binnenlandsche Zaken, dd. 30 Junij 1864, No. 181, 3*e

Afdeeling en in vervolg op mijn schrijven van 18 November

1865, No. 1851. ~, ten opzigte van den uitslag der proef-

nemingen te Ylissingen en Nenzen, met uit Ostende aangevoerd

gecreosoteerd hout, heb ik de eer mede te deelen dat, van de

te Ylissingen in 1864 aangevoerde vijf balken, twee in hun

geheel en drie doorgezaagd zijn geplaatst, makende alzoo acht

verschillende proefnemingen. Ten vorigen jare is aan geen dier

acht balken, ofschoon gedurende een jaar in het gebied van

den Zeeworm geplaatst, eenig spoor van Paalworm ontdekt.

Thans evenwel is de bevinding minder gunstig.

De doorgezaagde gedeelten welke even als de niet doorge-

zaagde balken, met den bovenkant 1 el 60 boven- en met den

onderkant el 40 onder laag water geplaatst geweest waren,

zijn door den zeeworm aangetast; vooral naar de zijde van het

hart zijn de cellen menigvuldig, denkelijk ter oorzake van het

minder doordringen van de creosoot-olie.

Genoemde doorgezaagde gedeelten zijn in aanraking geweest

met door den paalworm aangetast hout en leveren naar het mij

voorkomt, voldoende bewijs op, dat zoolang de creosoot-olie

niet geheel en al door het hout gedrongen is, de paalworm

toegang tot het hout weet te erlangen, zoodra het minder met

creosootolie doordrongen gedeelte aan het zeewater wordt bloot-

gesteld.

Slechts het volledig, tot eene genoegzame diepte creosoteeren

van het hout schijnt doel te treffen tegen de infectie van den

paalworm, maar de minste blanke of minder gecreosoteerde

plaats in de oppervlakte van het hout maakt de creosoteering

doelloos. Zulks blijkt ten overvloede uit het rapport van den

Ingenieur te Neuzen, welke eveneens vijf balken, te Ostende

gecreosoteerd, plaatste, doch ze niet deed doorzagen en daar-

omtrent het volgende rapporteert:
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„In de maand November 1865 werden bewesten den West-

havendijk drie bereide palen, na gedurende een jaar in het zee-

water gesteld te zijn geweest en onderzocht te zijn, op nieuw

gesteld, nadat één daarvan voorzien was van een eiken, één

van een greenen, en de derde van een dennen onbereide plank,

elk lang 1 el 80, breed 12 en dik 4 duim.

De eiken plank was in geringe mate aangetast door den

paalworm, die alleen de smalle zijkanten over de lengte der

plank voor zoo verre deze boven den grond uitstak, doorboorde,

doch niet in het hart of midden der plank doordrong.

De greenen plank was over de halve bovenlengte, waarmede

zij boven den grond kwam, sterk door den paalworm aangetast,

doch niet geheel doorboord of opgegeten. — De dennen plank

daarentegen was over dezelfde lengte, als eene honigraat door-

boord, zat vol paalwormen en verbrak gemakkelijk.

Bij deze drie plankjes is opgemerkt dat de paalworm voor-

namelijk zijn zetel vestigt even boven den grond waarin de

palen stonden. Aan de gecreosoteerde palen waartegen deze

planken waren gespijkerd, is hoegenaamd geen spoor van den

paalworm ontdekt. Met den dissel liet ik er stukken uit en

afhakken, zonder iets te vinden. Aan de Oostzijde van den

Havenmond waren ten vorigen jare twee der te Ostende be-

reide palen in den oever geslagen, nadat één daarvan voorzien

was van een greenen en de ander van een dennen plank van

gelijke afmetingen als hierboven zijn genoemd.

Hier had de paalworm zich veel minder ontwikkeld, doch

in de dennen plank veel sterker dan in de greenen. Ook hier

werd de worm gevonden in het gedeelte even boven den grond.

De bereide palen waren even ongeschonden als voor de plaat-

sing.

De ingeperste olie was in de bereide palen nog in ruime

mate aanwezig, zoo als duidelijk bleek bij het uithakken van

stukken. De vijf palen worden op nieuw gesteld* in het gebied

der wormen, nadat vier daarvan voorzien zijn van greenen en

dennen panlatten en één van een drie a, vier duim dik en breed

stuk eikenhout."

Ik stel mij voor, Uwe Excellentie in het volgende jaar an-

dermaal omtrent genoemd hout te rapporteereu."
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5o. Eene missive van den Minister van Binnenlandsche Za-

ken aan onze Afdeeling, van den 4den Januarij 1868, betrek-

king hebbende op de proeven, genomen met Surinaamsche hout-

soorten.

,i
Overeenkomstig den wensch uitgedrukt in het Vierde verslag

over den Paalworm, bij missive van 7 Februari] 1863, N°. 13,

door de Afdeeling in afschrift overgelegd, heeft de Begering in

der tijd eenig Yari-Yarihout, en bovendien eene partij andere

houtsoorten uit West-Indië doen aanvoeren.

Dat hout is ter beschikking van de Hoofd-Ingenieurs van

den Waterstaat in Zeeland, Friesland en Noord-Holland gesteld

met verzoek om het paalwormwerend vermogen der verschillende

soorten te beproeven, en te zijner tijd den uitslag daarvan mede

te deelen.

Ik heb de eer aan de Afdeeling hiernevens afschrift der daar-

omtrent van die Ingenieurs ingekomen rapporten ter kennisne-

ming te doen toekomen."

Haarlem, 11 Februarij 1867.

„In betrekking tot Uwer Excellentie's missives van 23 No-

vember 1864, N°. 180, 3 e Afdeeling en 14 December 1.1.,

N°. 184, 3 e Afdeeling, heb ik de eer Uwe Excellentie het na-

volgende mede te deelen, betreffende de uitkomst der proefne-

ming te Nieuwediep, omtrent het paalwormwerend vermogen van

eenige West-Indische houtsoorten.

Die houtsoorten, aangevoerd in 26 balken, lang van 4.20 el

tot 6.70 el en zwaar 2%3 tot 31
/35 duim zijn: het Aratte, Man-

barkla/c, Groenhart, Bruinkart, Wane, Kopie, Bolletrie, Locus,

Krapa, Purperharl, Roode Ceder en Pritijari.

Allen zijn met ingehakte en rood geverwde nummers van I

tot XXVI gemerkt en geplaatst den 5dea Julij 1865 langs het

Wierhoofd te Nieuwediep, met de koppen van 0.20 el tot 2.75

el boven volzee, en wel tien stuks op een punt, waar 3.80 el

diepte beneden volzee gepeild werd.

De balken stonden das over 1.50 el tot 3.20 el lengte bo-

ven den onderzeeschen oever in het gebied van den paalworm.

Den 10den Januarij 1867 heeft de Ingenieur te Alkmaar,

bijgestaan door den Opzigter van den Waterstaat w. kok, de
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voornoemde balken op den wal doen brengen, en bevonden, dat

alle gedurende die 18 maanden door den paalworm in meer-

dere of mindere mate zijn aangetast.

Een der balken Araitehout is niet aangetast, doch in de

beide overige, werden over 0.80 el hoogte 99 en over 0.05 el

lengte, zelfs 32 gaten van 2 tot 6 streep middellijn aangetrof-

fen, en was de worm tot 45 streep diepte ingedrongen.

De beide Maubarllak balken zijn aangetast, en daarin bevon-

den zich over 0.35 el lengte 59 en over 0,36 el lengte 8 ga-

ten, van 2 tot 7 streep middellijn, terwijl de worm tot 17

streep diepte is doorgedrongen.

Het Groenhart, is iets minder dan het Manbarklak aange-

tast, over 0.03 el lengte zijn 4, en over 0.90 el lengte 7 ga-

ten, van 2 tut 4 streep middellijn aangetroffen, terwijl de worm

tot 30 streep diepte was ingedrongen, doch in het Bruinhart

werd de paalworm in grootere hoeveelheid, en in gaten van 3

tot 6 streep middellijn aangetroffen.

In het Wanehout zijn over 0.05 el lengte 3, en over 0.25

el lengte 5 gaten van 2 tot 4 streep middellijn aanwezig en

de worm was tot 37 streep diepte doorgedrongen.

In het Kopiehout bevonden zich over 0.50 el lengte 20 en

over 0.45 el lengte 51 gaten, van 2 tot 4 streep middellijn,

en de worm was ter diepte van 42 streep in het hout aan-

wezig.

Het Bolletrie bevatte over 1.25 el lengte 117 gaten van 3

tot 9 streep middellijn, en over 1.55 el lengte 369 gaten van

2 tot 7 streep middellijn, en de worm was tot 6 2 streep diepte

doorgedrongen.

Het Locus had over 1.05 el lengte 269 en over 1.40 el

288 gaten van 2 tot 7 streep middellijn; de worm was tot

72 streep diepte doorgedrongen.

Het Krapa had over 1.90 el lengte 293 en over 1.70 el

208 gaten van 4 tot 9 streep middellijn en de worm was tot

44 streep diepte doorgedrongen.

Het Purperhart had over 1.35 el lengte 371 en over 2.05

el lengte 663 gaten van 2 tot .10 streep middellijn en de worm

was tot 87 streep diepte doorgedrongen.

De Roode Ceder had over 1.50 el lengte 226 en over 1.80
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el lengte 263 gaten van 4 tot 9 duim diepte, terwijl de worm

tot 51 streep diepte was doorgedrongen.

Het Pritijari had over 1.85 el lengte 281 en over 1.60 el

lengte 223 gaten van 4 tot 11 streep middellijn, en de worm

was tot 43 streep diepte doorgedrongen.

Het Aratte, Manbarklak en Groenhart zijn het minst en het

Pritijari en de Roode Ceder het meest door den paalworm

vernield.

Het Aratte/wut is echter zeer onregelmatig van vorm en af-

meting en heeft vele langwerpige gaten, die aan de kanten met

spint bezet zijn en den worm toegang tot de kern verschaffen.

Het medegedeelde strekt ten bewijze : dat geen der genoemde

West-Indische houtsoorten geschikt is om, met het oog op hun

paalwormwerend vermogen, bij de zeewerken in Nederland ge-

bruikt te worden.
1 '

Be Hoofd- Ingenieur van Noord-Holland,

(get.) VAN GENDT.

Middelburg, 1 December 1866.

z/Bij missive van den toenmaligen Minister van Binnenland-

sche Zaken, d.d. 23 November 1864, N°. 180, 3 e Afd., wer-

den ter mijner beschikking gesteld, om in het gebied van den

paalworm te worden geplaatst, 12 verschillende houtsoorten uit

Suriname.

Van eene dier houtsoorten ontving ik 3 exemplaren, name-

lijk van het Arattehout, en van het Wanehout 2 balken, zoo-

dat er totaal 15 stuks balken waren.

Bij den ontvangst dier 15 balken was er eene van Aratte-

hout, welke zoo vol gaten en scheuren was, dat het niet wel

mogelijk was dat stuk behoorlijk te bevestigen. Alzoo is die

balk ter zijde gelegd.

Uwe Excellentie te zijner tijd rapport van den uitslag der

proefneming verlangende, zoo heb ik de eer hiernevens een

Staat mede te deelen, opgemaakt door den Opzigter a. schraver

te Vlissingen, aan welker zeewering dat hout den 17den Julij

1865 is geplaatst geworden, aanduidende de ligging van dat

hout met betrekking tot vloed en ebbe en het punt dier zee-

wering waar de proefneming plaats had.
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Merken
Benaming

der

houtsoorten.

Afmeting

van het hout.

Stand Stand der palen.

hakte

Betrekkelijk

AP.
Betrekkelijk

het laagwater.
Betrekkelijk

het hoogwater.
Toelichting.

^. Zwaarte.
letters.

O ilerkaut: Bovenknut. Ouilerkant. Bovenkant. Onderkant. Bovenkant.

I 5.50

5.50

6.50

6.30

5.00

6.64

5.40

6.60

6.40

5.60

5.40

6.75

6.70

4.30

6.70

4.30

22 . 24

28 . 30

29. 30

23 . 25

29—30
30—31
21 -30
30—35
28—32
32—33
24—28
29—29

11 . 21

15—27

11 . 21

15—27

2.00

2.00

3.00

2.70

1.45

3.00

1.65

2.85

2.65

1.75

1.55

2.65

-1.83
- 1.83
- 1.83
- 1.93

-1.88

-1.93
- 2.08

-2.08
-2.08

-2.18

-2.18
- 2.43

- 1.34

' 1.40

1.34

1.40

+ 1.67

+ 1.67

+ 1.67

-f 1.67

+ 1.67

+ 1.67

+ 1.67

+ 1.67

-f- 1.67

+ 1.67

+ 1.67

+ 1.67

f 1.13

* 1.13

f 1.13

f 1.13

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.05

f 0.15

>f 0.15

f 0.15

f 0.25

f 0.25

f 0.50

+ 0.59

+ 0.53

+ 0.59

-j- 0.53

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

-(- 3.60 -

+ 3.60 -

-f- 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 3.60 -

+ 0.80 -

+ 0.80 -

+ 0.80 -

+ 0.80 t

-3.50
- 3.50
- 3.50

-3.60

-3.55

-3.60
- 3.75

-3.75

-3.75

-3.85

-3.85

-4.10

-3.01

-3.07

-3.01

-3.07

1
o

O

f 2.80

f2.80

f2.80

f2.80

Deze palen staan vrij of op zich zelve en
maken de frontrei van het Lengeuaarshoofd
uit.

Aan eene nieuwe eikenhouten kesp zwaar
26 en 28 duim, die boven het bereik van den
zeeworm ligt, zijn de palen met ijzeren boo-
ten verbonden.

De frontrei strekt zich uit van het westen
naar het oosten en de paal gemerkt I staat

aan den westelijken hoek.

II

ni
IV
V
VI
vn
VIII

Manbraklak

Bolletrie

Bruinhart....

Roode Ceder

Groenhart....

Kopie

IX
X
XI

Purperhart...

Wane
XII

I

Priti Jari

Over de lengte i!uuruiv;i:i^il
,
gelegd aan de

XI

westzijde van het Leugenaar.lioofd, bevestigd

met bouten aan palen die door den zeeworm
zijn aangetast.

Over de lengte doorgezaagd, gelegd aan de

oostzijde van het Lcugenaarshoofd, bevestigd

met bouten aan palen die door den zeeworm
zijn aangetast.

Over de lengte doorgezaagd, gelegd aan de

westzijde van het Ooster-Marinehoofd, beves-

tigd met bouten aan palen die niet door den
zeeworm zijn aangetast.

Idem idem idem.

I

XI Wane
,

NB. Het hout is geplaatst den 17den Julij 1865.

Overgelegd bij rapport d.d. 1 December 1866, N°. 2138, \% .

Be Hoofd- Imjenieur oom den Waterstaai in Zeeland,

{gel.) C. BRUNINGS.

Deze Tabel behoort bij bladz. 218.

Vlissinffen, den 18den Julij 1865.

De Opzigter van den Waterstaat,

(get.) A. SCHRAVER.
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Dewijl ik van het Aratte- en Wanehout ieder 2 balken had,

liet ik van iedere houtsoort één balk doorzagen, met last om

de eene helft te bevestigen aan onaangetast hout, de andere

helft aan hout dat door den paalworm reeds was aangevallen.

Na alzoo één jaar gestaan te hebben, zijn alle genoemde

houtsoorten naauwkeurig onderzocht en heb ik de eer Uwe Ex-

cellentie daaromtrent mede te deelen, dat tot heden daaraan

geen spoor van paalworm te ontdekken is.

Voorshands bevestigt zich dus te Vlissingen nog niet de on-

dervinding van vele dier houtsoorten te Suriname opgedaan, dat

ze aldaar spoedig door den paalworm worden aangetast, zooals

vermeld was in den Staat, gevoegd bij den brief van 23 No-

vember in den aanhef dezes genoemd. Het is evenwel mogelijk

dat over een jaar andere resultaten worden gevonden.

Ik stel mij voor Uwe Excellentie alsdan nader te rappor-

teeren.'"

De Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Zeeland,

(get ) C. BEUININGS.

Middelburg, 29 Julij 1867.

In vervolg op mijn rapport van 1 December 1866, N°. 2138

-, aangaande proefneming met 12 verschillende houtsoorten uit

Suriname tegen de infectie van den paalworm, heb ik de eer

Uwe Excellentie het resultaat van een onlangs ingesteld on-

derzoek mede te deelen, dat voor het gebruik der meeste soor-

ten tot geene aanbeveling strekt.

Immers het blijkt, dat met uitzondering der stukken N°. II

(Manbarklak) en N\ IV (Bruinhart) al de houtsoorten in ruime

mate door den paalworm aangedaan zijn.

Tot overtuiging heb ik het niet ondienstig geacht van elk

der door den worm aangetaste stukken hout, hierbij een brok-

stuk over te leggen; zij zijn voorzien van de nummers zooals

zij beschreven zijn in den Staat, welken ik de eer had van Uwer

Excellentie's voorganger te ontvangen, bij brief van 23 Novem-

ber 1864, N°. 180, 3^ Afd.

Alleen van het doorgezaagde stuk I (Aratte) gelegd binnen

het Leugenaarshoofd te Ylissingen, was het moeijelijk een stuk

magtig te worden en is uit dien hoofde daar geen gedeelte van



( 220 )

kunnen overgelegd worden; de zeeworm was er echter duidelijk

in zigtbaar. Er kan trouwens ook geen twijfel bestaan, dat

ook dit hout niet tegen paalworm beveiligd is, daar zoowel het

stuk hout als paal I, geplaatst aan het Leugenaarshoofd, als

het doorgezaagde stuk hout I, geplaatst aan het Ooster Marine-

havenhoofd, mede te Ylissingen, door den zeeworm is aangetast.

Het komt mij voor, dat de proefneming behalve met het Man-

barklak en het Bruinhart als afgeloopen kan beschouwd en de

beproefde Surinaamsche houtsoorten als niet bestand tegen den

paalworm kunnen aangenomen worden.

Van genoemde 2 houtsoorten zal Uwe Excellentie in het aan-

staande jaar in den loop der maand Julij nader worden gerap-

porteerd."

De Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Zeeland,

[get.) C. BEÜININGS.

Leeuwarden, den 14den December 1867.

z/Ter voldoening aan Uwer Excelleutie's missive van den

18*» Eebruarij 1.1. N°. 280, Aid. 3, heb ik de eer omtrent

het onderzoek, naar het in de haven van Stavoren ter proef-

neming tegen den paalworm geplaatst Surinaamsch hout, het

volgende te rapporteeren:

Dat de balken van de bedoelde houtsoorten in het voorjaar

van 1865 geplaatst, in het begin der vorige maand onder toe-

zigt van den provincialen Opzigter g. m. salverda te Stavoren,

uit het water werden geligt, op den wal gehaald en naauwkeu-

rig zijn onderzocht, waarbij het navolgende werd waargenomen

:

i S 1.

N°. I. Arattehout, gemerkt < S 2.

f
S 3.

Van dit hout is enkel het spint, dat zich meest op al de hoe-

ken dier balken bevindt en duidelijk is te onderscheiden, dooi-

den paalworm aangetast, en wel hoofdzakelijk over 25 a, 30

duim lengte. Een 25-tal gaten ontdekte men, de meeste van

4 tot 6 streep middellijn. In het hout zelf is geen spoor van

worm aanwezig.
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No. II. Manbarklak, gemerkt S 4.

In dit hout is in het geheel geen spoor van worm aanwezig.

N°. III. Bolletrie, gemerkt S 5.

Dit hout is niet alleen in de buiten-oppervlakte maar ook

inwendig vrij sterk door den worm aangetast, en wel over 35

a, 40 duim lengte. Daarin werden omstreeks een 100-tal worm-

gaten van 3 tot 6 streep middellijn ontdekt.

No. IY. Bruinhart, gemerkt S 6.

In dit hout is evenals in het Manbarklak in het geheel

geen spoor van worm zigtbaar.

N°. V. Eoode Ceder, gemerkt S 7.

Dit hout is zoowel van binnen als in de buiten-oppervlakte

zeer sterk aangetast, bijna een derde gedeelte van de zwaarte

van het hout is door den worm verknaagd. Het aangetaste ge-

deelte bepaalt zich over 40 a 50 duim lengte; de meerderheid

der gaten heeft eene wijdte van 4 tot 7 streep middellijn.

N°. VI. Groenhar
,
gemerkt S 8.

Dit hout is op de hoeken niet geheel vrij van spint. Alleen

werd daarvan het spint in dezelfde mate als van het Arattehout

aangetast. In het hout zelf is geen spoor van worm zigtbaar.

N°. VII. Kopie, gemerkt S 9.

Dit hout is aangetast over 40 a 45 duim lengte, doch het

meest op de hoeken. Een 30-tal gaten vertoonde zich daarin,

het meerendeel van 3 tot 7 streep middellijn. Dat dit hout het

sterkst op de hoeken werd aangetast is niet toe te schrijven

aan het spint, want geen spint is daaraan zigtbaar.

No. VIII. Krapa, gemerkt S 10.

Dit hout is zeer sterk door den worm aangetast, zoowel in-

wendig als in de buiten-oppervlakte. Twee vijfde gedeelte van

de zwaarte van het hout is door den worm verknaagd, door

gaten meest van 4^ en 6 tot 7 streep middellijn. Het aan-

getaste bepaalt zich over 40 a 50 duim lengte.

N°. IX. Locus, gemerkt S 11.

Dit hout, zeer spintachtig, is over 50 duim lengte sterk door

den worm aangetast. Het spint is geheel verknaagd. De meeste

gaten hebben eene wijdte van 5 a 6 streep en sommige van

8 streep middellijn.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. 2^2 REEKS. DEEL III. 15
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N°, X. Purperhart, gemerkt S 12.

Dit hout is zoodanig door den worm aangetast, dat bijna de

halve zwaarte is verwoest. Het aangetaste bepaalt zich over ruim

5 duim lengte en de meeste gaten hadden 4 tot 7 streep

middellijn.

N°. XI. Wan e, gemerkt \

1 S 14.

Beide deze balken zijn door den worm aangetast. In den

zwaarsten balk, gemerkt S 13, over 20 a 25 duim lengte aan-

getast, werden een 25-tal gaten ontdekt, en in den ligteren

balk gemerkt S 14, welke over 40 duim lengte is aangetast,

telde men 80 a 90 gaten; in de beide balken hadden het

meerendeel der gaten van 3 tot 6 streep middellijn.

N°. XII. Pritijari, gemerkt S 15.

Ook dit hout is over 50 duim lengte aangetast; men telde

daarin 100 a 110 wormgaten, het meerendeel van 3 tot 5

streep, doch ook van 6 en sommige van 7 streep middellijn.

De meeste gaten bevonden zich echter in het spint waarvan

dit hout niet geheel was ontdaan.

Al het voornoemde hout was voor de plaatsing over onge-

veer 3 palm lengte aangescherpt en ter diepte van 2 palm in

den grond, (dat is 1.20 el beneden volzee) geplaatst. Het hout

is het sterkst aangetast op de hoogte van 15 a 20 duim bo-

ven den grond of 80 a 85 duim beneden volzee. De punten

in den grond bleven meest ongeschonden. In het voorjaar van

1864 waren door Kapitein K. r. kooimans te Stavoren, 2 stuks

Zweedsch greenen palen aangevoerd, versch van den stam ge-

kapt, één van den bast ontdaan, de andere geheel van bast

voorzien; beiden zijn in dat voorjaar ter proefneming tegen den

paalworm in de haven geplaatst.

Ook deze palen heeft men onderzocht en bevonden dat ze

in dezelfde mate en zeer sterk door den worm waren aangedaan.

De Suiïnaamsche balken zijn, zoo noodig, tot verdere proef-

neming, weder in het water gesteld. Niettegenstaande enkele

derzelve nog niet door den worm zijn aangetast, is het paal-

wormwerend vermogen, naar aanleiding van het onderzoek dat

ook met de houtsoorten te Nieuwediep heeft plaats gehad en

waarvan de uitslag is medegedeeld in de Notulen der Verga-
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dering van 16 April 1867 van het Koninklijk Instituut van

Ingenieurs op blz. 278 en 279, zeer te betwijfelen."

De Eoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 2e District,

(get.) P. J. H. HAIJWAED.

6 o. Een rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Water-

staat in Zeeland, strootman, aan Zijn Excellentie den Minister

van Binnenlandsche Zaken, van den 30 sten Julij 1868.

„ Als een vervolg op het verslag van mijn voorganger, van

29 Julij 1867, N°. 1371, kan ik Uwe Excellentie mededeelen,

dat de Arrondissements-Ingenieur mij bij brief van 29 dezer,

N°. 372, berigt:

Dat in den loop dezer maand op nieuw zijn onderzocht de

beide stukken Surinaamsch hout, genaamd Manharklak gemerkt

I, en Bruinhart, gemerkt IV, aan het Leugenaarshoofd te Vlis-

singen tot proefneming tegen den invloed van den paalworm

geplaatst, en dat daaraan aisnog geen paalworm is ontdekt.

Ik stel mij voor, Uwe Excellentie in de maand Julij van het

volgende jaar, op nieuw een verslag omtrent deze zaak aan te

bieden.

"

7°. Eene missive van den Hoofd-Ingenieur van den Water-

staat in Noord-Holland, j. b. t. ortt, aan den Secretaris onzer

Afdeeling, van den 29 sten Mei 3 868, begeleidende het volgend

rapport van den Ingenieur van den Waterstaat j. f. w. gonrad

te Alkmaar, van 12 Mei 1868:

„ Ik heb de eer U mede te deelen, dat thans weder onder-

zocht is het te Ostende gecreosoteerde hout, waarvan sprake was

in Uwe missive van den 25 sten Mei 1864, N°. 862 A, en waar-

mede proeven zijn genomen in de Rijks Zeehaven te Nieuwediep.

Zooals uit mijiïe vorige rapporten blijkt, zijn de bedoelde

balken gecreosoteerde ronde door het hart gekloofde greenen

spoorleggers, omschreven op blz. 9 van het Zesde Yerslag van

den Paalworm.

Elk is lang 3 el, breed 0.40 el op de platte zijde en hoog

0.20 el; zij zijn geplaatst den 28 sten November 1864 in lood-

regten stand onder het breede plankier in Jen jagthoek der

15*
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Rijks Zeehaven te Nieuwediep, en zijn bevestigd aan twee paar

eiken platen, de eene 0.20 el en de andere 1.04 el onder vol-

zee gelegen, waartusschen de gecreosoteerde balken gekneld zijn,

met de koppen van 0.05 tot 0.43 el boven volzee.

Deze balken zijn den 6den Januari) 1866, den 15den Ja-

nuarij 1867 en laatstelijk den 21 sten Februarij 1868 onder-

zocht, en geen spoor van paalworm is daarin ontdekt, niette-

genstaande in Januarij 1866 en Februarij 1867 tegen elk dei-

balken eene korten greenen rib is bevestigd, ten einde te be-

proeven of de paalworm door tusschenkomst van het onbereide

hout zich eenen weg tot het gecreosoteerde zoude banen.

Bij het onderzoek op 15 Januarij 1866 en op 21 Februarij

1868 bleek intusschen dat de bedoelde onbereide greenen rib-

ben tot 0.50 el onder volzee aanzienlijk door den paalworm

waren aangetast, en dat de creosoot nog in ruime mate in de

spoorwegleggers aanwezig was. Een dezer leggers is vermoede-

lijk door ijsgang verloren, zoodat nog 9 stuks voor de verdere

proefneming aanwezig zijn.

De uitkomsten dezer proefneming zijn dus gunstig, en daaruit

blijkt tevens, dat de paalworm zich in twee jaren tijds geen

toegang heeft verschaft tot het geheel met creosoot doordron-

gen greenen hout, door tusschenkomst van de daartegen beves-

tigde onbereide ribben, waarin de paalworm in groote hoeveel-

heid voorhanden was.

Voorts zijn op 21 Februarij 1868 nog onderzocht:

2 ronde gecreosoteerde eiken perkoenpalen, die in 1857 bij den

Jagthoek zijn geslagen

;

2 dito palen die in 1861 bij Stutstoel 33 zijn geplaatst;

2 ronde onbereide eiken perkoenpalen die in 1863 zijn gesla-

gen bij Stutstoel 40

;

welke palen allen met de koppen 1 el onder volzee.

De gecreosoteerde perkoenpalen van 1857, waarin de creo-

soot zich nog in ruime mate bevond, waren geheel gaaf zonder

sporen van paalworm; die van 1861 hadden in doorsnede elk

op 0.10 el onder den kop een oud paalwormgat, en de onbe-

reide palen waren aanzienlijk door den paalworm aangetast.

De proefneming met de West-Indische houtsoorten beschouw

ik na mijn rapport van 9 Februarij 1867, N°. 151 als afge-
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daan; wel is waar zijn die balken den 22 sten en 25 sten Ee-

bruarij 1868 nogmaals onderzocht, en zijn geen belangrijke

nieuwe sporen van paalworm. daarin ontdekt, doch de uitkom-

sten hebben reeds in 1867 geleerd, dat geen dezer houtsoorten

met het oog op hun paalwormwerend vermogen bij de zeewer-

ken in Nederland aanbeveling verdienen.

Intusschen heeft zich bij het onderzoek dezer West-Indische

houtsoorten het verschijnsel voorgedaan, dat de meeste oude

paalwormgaten slechts bevatten de kalkachtige bekleeding der

wanden en eene slijmachtige zelfstandigheid, terwijl de ring-

worm omschreven op bladz. 18 van het Eerste Verslag over den

Paalworm, in vele gaten wordt aangetroffen."

Eindelijk kunnen wij aan de Afdeeling mededeelen, dat bij

ons laatste bezoek aan het Nieuwe Diep de opzigter aldaar

w. kok, die na het vertrek van den opzigter de kruiff de zorg

voor de proefpalen heeft op zich genomen, ons mededeeling

heeft gedaan zijner j aarlijksche rapporten aan den Ingenieur

van den Waterstaat, j. f. w. conrad, die, voor Uwe Commis-

sie, bij het zéér te betreuren verlies der proefpalen, door de

stormen en afschuiving der steenglooijing van het Wierhoofd,

van het grootste gewigt zijn. Uit deze rapporten blijkt, dat

bij het onderzoek in Eebruarij 1867, de eiken palen en de twee

greenen palen, welke in de Amsterdamsche fabriek ter hout-

bereiding tegen bederf, op eene bijzondere wijze waren gecreo-

soteerd, en welke' aan het Wierhoofd waren geplaatst in Maart

1865, nog voorhanden waren, hoewel zij reeds van hare stand-

plaats waren weggerukt en uit de zee opgevischt werden; over

de identiteit dezer palen kan geen twijfel bestaan wegens de

daarop voorkomende ingehakte teekens AA . AA1
. AA11

. Bij

een naauwkeurig, door den opzigter kok in Eebruarij 1867,

ingesteld onderzoek, is het ZEd. gebleken bij doorzaging en

afhakking van het hout, dat in geen dezer gecreosoteerde

balken, eenig spoor van paalworm te vinden was; deze drie

balken zijn den 6 den April 1867 op nieuw in het water ge-

plaatst, tusschen het remmingwerk en den provincialen stijger

aan het Wierhoofd.
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Op den 22 stGn Februarij 1868 is de opzigter w. kok overge-

gaan tot een hernieuwd onderzoek, doch in dien tusschentijd

was de eiken paal gemerkt Axi waarschijnlijk bij een storm

weder losgerukt en zoek geraakt, terwijl de greenen palen ge-

merkt AA1 en AA11 bij een naauwkeurig onderzoek bleken

nog geheel van paalworm bevrijd te zijn gebleven. Deze beide

palen zijn op den 13den Maart 1868 terzelfder plaatse op nieuw

in het water gebragt, doch zijn sedert dien tijd insgelijks zoek

geraakt; hetzelfde is het geval met eene bos rijs die insgelijks

gecreosoteerd was, en ook sedert ] 865 aan het INHeuwediep

in het water is geplaatst; dit rijs bleek zoowel in 3 867 als

in 1868 nog geheel van paalworm bevrijd te zijn gebleven.

Ofschoon Uwe Commissie het betreurt, dat omstandigheden

buiten ieders schuld haar belet hebben, om door persoonlijke

aanschouwing de zekerheid te verkrijgen, dat de op de verbe-

terde wijze gecreosoteerde palen gedurende vier jaren aan het

Meuwediep, alwaar, zoo als hare eigene ondervinding, als ook

die der HH. Ingenieurs van den Waterstaat, bewezen heeft, de

paalworm het sterkst woedt, acht zij zich toch zéér gelukkig,

dat het onderzoek van den opzigter w. kok, op wiens naauw-

keurigheid zij volkomen vertrouwen stelt, het bewijs heeft ge-

leverd dat de eiken paal ten minste gedurende twee zomers en

de twee greenen palen gedurende ten minste drie zomers aan

de vernielende inwerking van den paalworm hebben weerstand

geboden, en dat dus, waar het vooral op aan kwam, het be-

wijs is geleverd dat ook eiken hout zoodanig kan worden ge-

creosoteerd, dat de olie geheel en al het hout doordringt;

Uwe Commissie had zich daarvan trouwens overtuigd, door in

1864 eene der op de verbeterde wijze gecreosoteerde palen

uit de fabriek tot houtbereiding door te laten zagen, waarbij

het bleek dat, niettegenstaande de vierkante paal twee palm

doormeter had, de creosoteering tot op het hart toe was door-

gedrongen.

Het spijt Uwer Commissie dat de in de Engelsche fabriek

van den Heer boulton gecreosoteerde dennen, beuken en po-

pulieren perkoenpalen, die sedert Augustus 1861 in het zee-

water waren gebragt, en bij het onderzoek in November 1864

geheel gaaf bleken te zijn, en toen op nieuw in het water
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waren gebragt, ook spoorloos zijn verdwenen, zoodat de door

Uwe Commissie toen uitgesprokene veronderstelling dat deze

palen gedurende eene lange reeks van jaren aan de vernieling

door den paalworm zouden weerstand bieden, niet is kunnen

bevestigd worden.

De straks medegedeelde rapporten der Ingenieurs van den

Waterstaat, en vooral van den Heer j. f. w. conrad leggen

de gunstigste getuigenis af voor de waarde der te Ostende ge-

creosoteerde palen.

Vóór dat wij ons verslag eindigen, mogen wij niet onver-

meld laten het geschenk hetwelk aan onze afdeeling is gedaan

door den in onze vorige verslagen reeds meermalen genoem-

den Heer a. forestier, Ingénieur en Chef des Ponts et

Chaussées du Departement de la Vendée; deze Hoofd-Ingenieur

heeft op de Parijsche Wereld-Tentoonstelling in 1867 ten toon

gesteld doorsneden der proefpalen, gebruikt bij zijne onderzoe-

kingen in de Have des Sables d'Olonne, en een prachtig album

doen vervaardigen, bevattende de photographische afbeeldingen

dezer doorsneden en der door hem tot creosoteering gebruikte

werktuigen; waarbij hij gevoegd heeft eene gesteendrukte auto-

graphische Notice, niet alleen bevattende zijne eigene onder-

zoekingen, maar ook die welke in Engeland en België genomen

zijn, en waarin tevens een uittreksel wordt gegeven uit onze

zes verschenen Verslagen.

Aan het slot zijner verhandeling zegt de Heer forestier :

„Les expériences Hollandaises ont été faites sur une grande

echelle, la Commission a laquelle elles avaient été confiée na

écarté aucun des nombreux procédés de préservation préconi-

sés, bien que convaincue a priori de 1'inefficacité d'un grand

nombre, et pour que son travail offrit, aux yeux de tous, toutes

les guaranties désirables d'impartialité, elle a autant que possible

fait préparer les bois qu'elle a expérimentés, par les inventeurs

ou pröneurs mêmes des procédés a examiner.

Les conclusions doivent donc être acceptées en toute con-

finnce et peser d'un grand poids dans la solution de Fintéres-

sant et important problême de la préservation des bois contre
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les attaques du Taret. Il est a regretter seulement, que les

savants académiciens n'aient pas songés a constater, comme Ta

fait Mr. 1'Ingénieur crepin a Ostende, la quantité du créosote

absorbée par les bois de ses expérienees, car pour que des bois

soient a Tabri des Tarets, il ne suffit pas quils soient impré-

gnés de créosote, il faut qu'ils en aient absorbé une quantité

sufflsante que, quant a présent, nous névaluons pas a moins

de 300 Kil. par mètre cube de bois. Si la commission Hol-

landaise avait connu la quantité de créosote absorbée par ses

bois d'essai, elle aurait reconnu, nous en avons la conviction,

que les insuccès quelle a constatés, ne doivent être attribués qua

a trop faible quantité de substance préservatrice do étaient

impregnés les bois créosotés qui ont été attaques par Ie Taret.

Nos expériences confirment celles faites en Angleterre, en

Belgique et en Hollande. L'efficacité de la créosote nous parait

en conséquence un fait acquis et incontestable, a la seule con-

clition d'être de bonne qualité et d'avoir été injectée dans les

bois en quantité suffisante."

Uwe Commissie kan het den Heer forestier niet volkomen

toegeven, dat alleen de hoeveelheid creosoot-olie die in het hout

is opgenomen, een waarborg geeft voor de onaantastbaarheid

van het hout, zij gelooft veeleer dat alleen dan het hout weer-

stand zal bieden, wanneer al de deelen van het hout tot in

het hart toe door creosoot-olie, en wel creosoot-olie van eene

goede hoedanigheid, zijn doortrokken, en dat de daartoe noodige

hoeveelheid creosoot-olie aanmerkelijk verschilt niet alleen voor

de verschillende houtsoorten, maar zelfs voor de verschillende

stukken van dezelfde houtsoort, al naarmate in die stukken de

houtvezels meer of minder digt zijn zamengepakt, al naar mate

meer of minder kwasten daarin voorkomen.

Sedert haar vorige of Zesde Verslag heeft Uwe Commissie nog

verslag uitgebragt over twee in hare handen gestelde brieven als

:

1°. In de Afdeelings-Yergadering van 16 Januarij 1867 op

eene missive van den Heer c. c. jurlink te Nijkerk op de

Yeluwe, van 27 December 1866, die de opmerking gedaan

had, dat heipalen van kleistoffen doortrokken tegen de aanran-

ding van den paalworm beveiligd schenen, en
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2°. in de Afdeelings-Vergadering van 29 Junij 1867 op eene

missive van den Heer h. haakman te Amsterdam, die door

Uwe Commissie een wetenschappelijk onderzoek wenschte inge-

steld te zien op een Engelsch bedekkingsmiddel van Kapitein

rowett te Londen, hetwelk gezegd werd het hout tegen de

aanranding van den paalworm te beveiligen.

Als slotsom van een tienjarig onderzoek is bij Uwe Commis-

sie de overtuiging gevestigd, dat tot vrijwaring van het hout

tegen de vernieling van den paalworm,

1°. geene uitwendige bedekking van het hout, door welk mid-

del ook, iets helpen kan, dewijl de schuring van het zeewater

als ook van ijsschotsen zulke bedekkingen al zéér spoedig be-

schadigt, en er slechts eene hoogst geringe naauwlijks merkbare

blootlegging van het hout noodig is om aan den jongen paal-

worm toegang tot het hout te verleenen; op deze uitspraak

zoude alleen de volkomen bedekking van het hout met worm-

nagels en daarna gevolgde roesting van het ijzer tot sluiting

der open gebleven plekjes uitzondering kunnen maken ; doch

behalve dat dit middel uiterst kostbaar is, hebben onze vroegere

verslagen aangetoond dat niettegenstaande deze bescherming de

paalworm toch het hout doordringen kan.

2°. Dat niettegenstaande verschillende en daaronder vele

exotische houtsoorten zijn onderzocht, waaronder dezulke, die

wegens hunne hardheid met den naam van ijzerhout zijn be-

stempeld, er nog geen gevonden is, bestand tegen de vernie-

lende werking van den paalworm.

3°. Dat onder de vele middelen, welke men beproefd heeft

om het hout te doen doortrekken door vergiftige zelfstandig-

lieden, en zoodoende te vrijv/aren tegen de vernielende inwer-

king van den paalworm, alleen de creosoot-olie, en dus waar-

schijnlijk het phenyl- of carbolzuur het hout waarlijk beschermt;

dat echter eene volkomene doortrekking van het hout door

creosoot-olie van eene goede hoedanigheid, waarschijnlijk eene

zoodanige die eene voldoende hoeveelheid carbolzuur bevat,

volstrekt noodig is om het hout voor geruimen tijd tegen de

inwerki van den paalworm te beschutten.
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Hóeveel jaren goed gecreosoteerd liout aan de vernieling van

den paalworm weerstand kan bieden, is eene zaak die alleen

door eene langdurige ondervinding kan worden uitgemaakt.

Uwe Commissie vermeent dat hare taak is afgeloopen, en

verzoekt dus, dat het der Afdeeling moge behagen, tot hare

ontbinding te besluiten; zij hoopt dat de moeite en de tijd

door Uwe Commissie aan dit onderzoek besteed, en de gelden

door het Gouvernement daarvoor toegestaan, vruchten zullen

dragen, en dat zoowel het Gouvernement als de provinciale en

andere besturen, die zeeweringen onder hun beheer hebben, de

opgedane ondervinding zich ten nutte zullen maken en door

eene deugdzame creosoteering van al het hout dat aan het zee-

water wordt blootgesteld, de tonnen gouds welke tot nu toe

jaarlijks door den paalworm zijn verslonden, zullen weten uit

te sparen.

Uwe Commissie besluit haar laatste Yerslag met eene warme

dankzegging aan de Heeren Hoofd-Ingenieurs en Ingenieurs van

den^ Waterstaat en aan allen, die haar bij dit onderzoek op eene

zoo welwillende wijze behulpzaam zijn geweest.

(Was get.) J. W. L. VAN OOEDT.

P. HAETING.
E. H. VON BAUMHAUEE.



DESCRIPTION

D'UNE ESPÈCE INÉDITE DE GLYPHIDODON

DE L'iLE DE LA

R É ü N I O N.

PAR

P. BLEEK ER.

Glypltidodon rhyncliolepis Blkr.

Glyphidod. corpore oblongo compresso, altitudine 2 in ejus

longitudine absque pinna caudali, 2 f circiter in ejus longitudine

cum pinna caudali; latitudine corporis 3 circiter in ejus altitu-

dine ; capite obtaso non convexo, 3 \ circiter in longitudine cor-

poris absque pinna caudali, 5 circiter in longitudine corporis

cum pinna caudali
, paulo altiore quam longo; latitudine capitis

1| circiter in ejus longitudine; oculis diametro 2J circiter in

longitudine capitis, diametro 1 fere distantibus ; linea rostro-

frontali declivi rectiuscula ; linea interoculari valde convexa ; rostro

oculo duplo circiter breviore, usque ante nares squamoso ; osse

suborbitali anteriore ubique squamato, sub medio oculo oculi

diametro quintuplo circiter humiliore; squamis rostro-frontalibus

minimis numerosissimis ; squamis praeoperculo 4-seriatis limbum

praeoperculi totum fere tegentibus ; maxillis aequalibus, superiore

sub oculi margine anteriore desinente 3 et paulo in longitudine

capitis; rictu valde obliquo; labiis mediocribus non incrassatis;

dentibus maxillis truncatis anterioribus apice plus minusve emar-

ginatis, intermaxillaribus utroque latere 25 circiter, inframaxil-

laribus utroque latere 21 circiter; praeoperculo rectangulo angulo
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rotundato; operculo rotundato duplo fere altiore quain lato;

linea laterali sub radiis dorsalibus subposteris interrupta, cauda

vix conspicua, lateribus singulis squamis tubulo valde arbores-

cente nofcata; squamis lateribus 30 vel 31 in serie longitudi-

nali basin pinnae caudalis inter et anguluin aperturac branchialis

superiorem, 15 in serie transversali quarum 4 lineani lateralem

inter et basin pinnae dorsalis rnediam; pinnis imparibus valde

squamatis; dorsali spinosa spinis validis posterioribus subaequa-

libus corpore triplo circiter humilioribus, membrana inter sin-

gulos spinas mediocriter incisa; dorsali radiosa dorsali spinosa

plus duplo breviore sed multo altiore acuta, radiis 4° et 5°

ceteris longioribus 2 fere in altitudiue corporis
;
pectoralibus

acutis capite cou spicue longioribus; ventralibus acutis capite non

vel vix longioribus ; anali dorsali radiosa longiore sed humiiiore

obtusa rotundata spina 2 a valida radio l a vix breviore; cau-

dali valde profunde incisa lobis gracilibus acutis superiore in-

feriore vix longiore pectoralibus paulo longiore; colore corpore

superne olivaceo, inferne viridi-argenteo ; capite superne nigri-

cante-violaceo; iride viridi inargine pupillari et rnargine orbitali

aurea; fusciis corpore transversis diffusis violaceo-fuscis spatiis

intermediis latioribus 6, fascia anteriore dorso-axillari, fasciis

2a et 3 a dorso-ventralibus, fascia 4a et 5 a dorso-analibus, fas-

cia 6
a caudali ; squamis regione gulo-ventrali singulis macula

angulata fusca; pinnis pectoralibus roseis, ceteris radiis auran-

tiacis vel roseis membrana violascente-fuscis, pectoralibus basi

postice et anfcice superne macula nigricante-violacea.

B. 5. D. 13/13 vel 13/14. P. 2/18. V. 1/5. A. 2/13 vel

2/14. C. 1/13/1 et lat. brev.

Hab. Borbonia, in mari.

Longiludo speciminis descripti 132" r

.

Eem. Cette espèce est voisine des nombreuses espèces de

Gljpliidodon a bandes transversales obscures et notamment du

Glyphidodon septemfasciatus CV. et du Glypliidodon affinis

Gtbr. Elle se distingue cependant par son corps moins raccourci

et par récaillure du museau. I/affinis paraït differer encore

par sa tete qui est plus large, par la forme arrondie des lobes

de la caudale, par une ou deux écailles de moin:> dans la
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ligne laterale, par uu rayon de plus ti 1'anale etc. — Pour ce

qui regarde Ie septemfasciatus elle se distingue encore du

rliyncholepis par sou sousorbitaire antérieur qui est beaucoup

plus élevé, par son profil plus convexe, par les dents des ma-

choires qui sont beaucoup moins nonibreuses, par les écailles

du dessus de la tête qui sont beaucoup plus grandes, par les

écailles des joues qui ne forment que trois rangées, par la

caudale dont les lobes sont plus larges et moins allongés, etc.

La Have, Mai 1866.



DESCRIPTION

DE DEUX ESPÈCES INÉDITES D'ALTICÜS

DE

MADAGASCAR.
PAK

P. BLEEKEB,

Alticus monochrus Blkr.

Altic. corpore elongato compresso, altitudine 8^ circiter in

ejus longitudine absque pinna caudali, 9J- circiter in ejus lon-

gitudine cum pinna caudali; capite obtuso valde convexo 6

et paulo in longitudine corporis absque pinna caudali, 7-| cir-

citer in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine ca-

pitis
1-J-

circiter-, latitudine capitis 1|- circiter in ejus longitu-

dine ; vertice crista cutacea capite ipso duplo circiter humiliore

;

nucha cirris conspicuis nullis; oculis diametro 4 circiter in

longitudine capitis, minus diametro \ distantibus; orbita superne

tentaculo fisso oculo breviore; rostro convexo valde ante os

prominente; poris oculum cingentibus, nucho-praeopercularibus

rostralibusque bene comspiciuis; labiis latis nee crenulatis nee

papillatis; maxilla inferiore dentibus 'Z caninis curvatis medio-

cribus; linea laterali inconspicua; cute laevi dorso non striata;

pinna dorsali non cum caudali unita, partem anteriorem inter

et partem posteriorem profunde incisa, parte anteriore parte

posteriore breviore, radiis productis filiformibus corpore multo

altioribus membrana inter singulos radios autem corpore humi-

liore, parte posteriore obtusa convexa corpore paulo altiore ra-

diis productus nullis; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis ca-

pite multo longioribus; ventralibus acutis capitis parte posto-

culari non vel vix brevioribus ; anali non cum caudali unita,

pinnae dorsalis parte posteriore sat multo longiore sed multo

humiliore, membrana inter singulos radios profunde incisa ; eau-
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dali truncata angulo superiore acutiuscula inferne oblique rotun-

data capite paulo longiore radiis omnibus simplicibus; colore

corpore pinnisque profunde nigricante-violaceo, vittis vel maculis

conspicuis nullis; iride viridi-aurea.

D. 14/22. P. 15. Y. 4. A. 28. C. 13.

Hab. Madagascar, in flumine Samberano.

Longitudo speciminis descripti 110''.

Eern. Les Alticus rapportés de Madagascar par mm.- pollen

et van dam se distinguent des espèces connues, l'Alticus tri-

dactylus (Salarias tridactylus Güntk.), FAlticus heteropterus

Blkr et 1'Alticus tetradactylus Blkr, par leur couleur uniforme

sans taclies ni bandelettes. Puis ils n'ont ni crête occipitale

ni dents canines, et la partie antérieure de leur dorsale est plus

courte que la partie postérieure. Ils sont donc voisins de 1'Al-

ticus heteropterus. Quant a Tespèce actuelle elle ne se distingue

guère de Theteropterus, outre les couleurs, que par de légères

différences dans la formule des rayons, qui pour Fheteropterus

est — D. 14/21. A. 26 ou 27 et C. 14, ainsi que par son

corps, qui est moins allongé, et par sa tête qui est plus comprimée.

Je dois noter ici que j'adopte Ie genre Alticus Comm. C'est

Ie genre Eupiscartes de Swainson, qui a fort bien saisi que Ie

Salarias alticus Yal., se distingue génériquement des autres

Salarias. J'ai pu completer la diagnose du genre en la formu-

lant comme suit:

Alticus Comm. = Eupiscartes Swns. —- Linea lateralis con-

spieua nulla. Corpus elongatum antice latius quam altum.

Cirri nucliales vel nasales nullL Pinnae, ventrales radiis

4, caudalis radiis omnibus simplicibus. Spec. typ. Alticus

taltatorius Comm.

Alticus asjntus Blkr.

Altic. corpore elongato compresso, altitudine 8 fere in ejus

longitudine absque pinna caudali, 9J circiter in ejus longitu-

dine cum pinna caudali; capite obtuso valde convexo 5| cir-

citer in longitudine corporis absque pinna caudali, 7 fere in

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1
-J.

circiter-, latitudine capitis IJ circiter in ejus longitudine; ver-
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tice crista cutacea nulla; nucha cirris nullis; oculis diametro

4 circiter in longitudine capitis, minus diametro 1 distantibus

;

orbita superne cirro leviter palmato oculo breviore; rostro con-

vexo ante os prominente; cirro nasali conspicuo nullo; poris

oculum cingentibus et nucho-praeopercularibus valde conspicuis

;

labris latis nee crenulatis nee papillatis; maxilla inferiore cani-

nis nullis ; linea laterali conspicua nulla ; cute laevi dorso non

striata; pinna dorsali non cum caudali unita, partem anteriorem

inter et partem posteriorem profunde incisa, parte anteriore

parte posteriore breviore et paulo humiliore radio 1° in filum

producto, radiis ceteris non productis, parte posteriore convexa

postice rotundata corpore vix liumiliore radiis productis nullis;

pinnis pectoralibus obtusis rotundatis capite longioribus; ventra -

libus acutiusculis capite duplo circiter brevioribus; anali non cum

caudali unita pinnae dorsalis parte posteriore multo longiore

et paulo humiliore, membrana inter singulos radios profunde

incisa; caudali obtusa convexa radiis omnibus simplicibus, ca-

pite paulo longiore; colore corpore pinnisque nigricante-violaceo

;

corpore fasciis 10 ad 12 diffusis profundioribus transversis spa-

tiis interfascialibus latioribus; pinnis vittis vel maculis conspi-

cuis nullis; iride coerulescente-viridi
;
pinna anali tertia parte

basali navescente; caudali membrana hyalina.

D. 14/22. P. 14. V. 4. A. 26. C. 12.

Hab. Madagascar, in flumine Samberano.

Longitudo speciminis descripti 79'".

Rem. tPai hésité a séparer 1'espèce actuelle du monochrus

en supposant qu'elle pourrait bien n'en représenter que la fe-

melle. Elle se distingue du monochrus en ce que des rayons

de la partie antérieure de la dorsale Ie premier seulement est

prolongé en filet, en ce que la dorsale postérieure est plus

basse, et que la partie basale de Tanale est jaunatre et la menr

brane de la caudale transparente et hyaline, tandis que j'v

compte un rayon de moins a la pectorale et a la caudale et

deux de moins a 1'anale. En attendant que des observations

nouvelles décident si ces différences tiennent ou non au sexe,

je conddère 1'individu décrit comme d'une espèce distincte.

La Have, Mai ]866.



NEUYIEME NOTICE

SUR LA

EATJNE ICHTÏÏTOLOGIQÏÏE

Dü

JAPON.
PAU

P. B L E E K E R.

Depuis plus de sept ans je suis en possession «Tune petite

eollection de Poissons du Japon, faite a Jédo par m.- Ie Baron

pompe van meerdervoort. Je n'ai décrit jusqu'ici de cette eol-

lection quune seule espèce, Ie Pseudoperilampus typus, que j'ai

publié dans un article intitulé : „ Sur une nouvelle espèce de

Poisson du Japon appartenant a un nouveau genre." Les autres

espèces de ce dernier envoi de M.- pompe, sont les suivantes

:

*) Bijdrage tot de kermis der Ichtliyologische Fauna van Japan. Verli. Kon.

Akad. v. Wet. I, 1853, p. 1—16.

Nalezingen op de Ichthyologie van Japan. Verh. Bat. Gen. Kunst, en Wet.

XXV, 1853, p. 1-56.

Nieuwe nalezingen op de Ichthyologie van Japan. Ibid. XXVI, p. 1—132.

Vierde bijdrage tot de kennis der Ichtliyologische Fauna van Japan. Act. Soc.

Scient. Ind. Neerl. IV, 1858, p. 1-46.

Vijfde bijdrage tot de kennis der Ichtliyologische Fauna van Japan. Ibid. V,

1858, p. 1-11.

Zesde bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Japan. Ibid. VIII, 1860, p.

1-102.

Sur une nouvelle espèce de poisson du Japon appartenant a un nouveau genre.

Versl. en Meded. Kon. Akad. v. Wet. Afd. Natuurk. XV, 1863, p. 257—260.

Description de quelques espèces de Poissons du Japon, du Cap deBonne esperance

et de Suriname conservés au Musée de Leide. Ned. Tijdschr. Dierk. II 1863 p.

250-269.

TERSI,. EN MFJDF.D. AFB. NATUDRK. 2^ REEKS. DEEL III. 16
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1. Pseudopriacanthus niphonius Blkr = Priacantlius nipho-

nius CV.

2

.

Epinephelus octocinctus Blkr = Serranus octocinctus CV.

3. Plectorhynchus pictus Blkr = Diagramma pictuni CV. =
Diagramma punctatum Ehr.

4. Sebastes inermis CV.

5. Corvina sina CV.

6. Peristedion oriëntale Sclü.

7. Platycephalus Meerdervoortii Blkr.

8. Parapercis sexfasciata Blkr = Percis sexfasciata Schl-

9. Halicampus koilomatodon Blkr.

10. Hippocampus coronatus Sclü.

] 1

.

Chirus hexagrammus CV.

12. Callionymus Valenciennesi Blkr.

13. Gobius olivaceus Schl.

14. Acanthogobius flavimanus Gill = Gobius flavimanus Schl.

15. Chaeturichthys polynema Blkr.

16. Petroskirtes japonicus Blkr.

17. Parasilurus japonicus Blkr = Silurus japonicus Schl.

18. Misgurnus enalios Blkr = Cobitichthys enalios Blkr.

19. Carpio melanotus Blkr = Cyprinus melanotus Schl.

20. // flavipinnis Blkr = Cyprinus conirostris Schl.

21. Carassius auratus Mis.

22. „ Bürgeri Schl.

23. Aplochilus latipes Blkr = Poecilia latipes Schl.

24. Barilius (Barilius) minor Blkr = Leuciscus minor Schl.

25. Stolephorus (Stolephorus) japonicus Blkr = Eugraulis ja-

ponicus Schl.

26. Muraena japonica Blkr = Anguilla japonica Schl.

27. Aracana (Kentrocapros) aculeata Blkr = Aracana hexa-

gonus Kp.

De ces 27 espèces, une seulement est nouvelle pour la faune

du Japon et en même temps nouvelle pour la science. C'est

Ie Petroskirtes japonicus, Ie premier du genre quon vient de

connaitre du Japon.

Le nombre des espèces de poissons actuellement connues du

Japon monte dëja a 500. Pepuis la publication de la partie
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ichthyologique de la Fauna Japonica, oü il n'est parlé que

de 358 espèces eBviron, 150 espèces ont donc été ajoutées a

celles qui étaient déja, connues, et nul doute que des recher-

ches ultérieures ne puissent faire atteindre Ie chifïre de 1000

espèces.

Je suis en possession d'un ouvrage ichthyologique japonais,

intitulé Kwoo Wagyo Bu, publié en 1838 par KURiMOToet con-

tenant la description et les figures d'une cinquantaine de pois-

sons d'eau douce et des embouchures des fleuves de Fempire

du Japou. J'espère rappeler Tattention sur eet ouvrage dès que

je serai en possession d'une traduction, qui m'a été proinise.

Je n'en dirai pour Ie moment que bon nombre d' espèces déja

connues du Japon, y sont assez bien rendues et qa'en outre il

contient des figures de quelques espèces appartenant a des gen-

res qui ne figurent pas jusqu
5
ici dans les catalogues scientifi-

ques comme genres japonais.

Pour ce qui regarde les figures reconnaissables je cite, de

1'ouvrage de kurimoto, les espèces dans Tordre oü les a pla-

cées Fauteur. Elles sont les suivantes : Carpio flavipinnis Blkr,

Carassius auratus Miss., Carassius Cuvieri Schl., Achilognathus

intermedius Blkr, Achilognathus melanogaster Blkr, Parachilo-

gnathus rhombeus Blkr (Capoeta rhombea Schl.), Barilius (Ba-

rilius) macropus Blkr (Leueiscus macropus Schl.), Pseudogobio

esocinus Blkr, Hemibarbus barbus Blkr, Therapon servus CV,,

Pseudorasbora parva Schl., Barilius (Barilius) platvpus Blkr

(Leueiscus platvpus Schl.), Barilius (Barilius) minor Blkr, Ba-

rilius (Barilius) Temmincki Blkr, Eleotris oxycephalus Schl.,

Muraena japonica Blkr, Cobitis taenia L. Parasilurus japoni-

cus Blkr, Pseudobagrus aurantiacus Blkr, Plotosus arab Blkr,

Gobius (Acanthogobius) tlavimanus Gill, Gobius brunneus Schl,

Mugil japonicus Schl., Coilia (Chaetomus) nasus Blkr, Salan-

gichthys microdon Blkr, Gobius olivaceus Schl. et Periophthal-

mus modestus Schl.

Parmi les autres figures je vois des espèces de Salmonoïdes,

de Gobius, d'Eleotris, de Cottoïdes, de Siluroïdes, de Scorpaena,

de Cobitioïcles et de Hemiculter, qui me paraissent nouvelles

pour la science, mais quil serait hasardé de décrire sur les fi-

gures, qui, bien que rendant probablemeut assez bien la phy-

16*
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sionomie générale des espèces, sont manifestement fort incor-

rectes.

Mais ce qu'il est démontré positiveinent par Fouvrage de

kurimoto, eest que les eaux du Japon nourrissent aussi des

Leptocéphales, des Ophioeéphales, des Gasterosteus et des vrais

Petromyzon, genres qu'on ne retrouve pas jusqu'ici réprésentés

sur les listes des poissons de eet empire.

Jusqu'ici la faune ichthyologique du Japon a été considérée

trop en général. D'une grande quantité d'espèces on sait seule-

ment qu'elles liabitent „Ie Japon/' Or, Fempire du Japon s"é-

tend sur environ 26 dégrés de latitude et sur environ 30 dé-

grés de longitude. Si Ton place Ie Japon, y compris les iles

Loo-Choo et les iles Kuriles, sur FEurope, il s'étend depuis Ie

détroit de Gibraltar jusqu'au nord de FEcosse et depuis Tené-

riïïe jusqu'au centre de FAllemagne. Ses degrés de latitude cor-

respondraient a peu pres a ceux tracés entre File la plus me-

ridionale des Canaries et FIrlande.

Cette grande étendue du Japon, descendant jusque pres des

tropiques et montant jusquau 50 e parallèle du nord, explique

la différence qui doit exister entre la faune ichthyologique de

ses diverses parties. Aux iles du sud, les Loo-Choo, et même

aux eaux qui baignent File de Kiusiu, la plus meridionale des

quatres grandes iles dont se compose Ie Japon proprement dit,

les formes tropicales dominent ou sont au moins encore fort

nombreuses, tandis que la mer du nord de Niplion et de File

de Jeso montrent déja nombre de formes boréales, comme des

Petroinyzontoïdes, des Gasterostéïdes, des Salmonoïdes, des Cot-

toïdes.

Mais nos connaissances par rapport a Fhabitation précise des

espèces déja connues du Japon, étant fort restreintes, il devient

essentiel de bien noter les localités de provenance des es-

pèces que des recherches ultérieures mettront a la disposition

de la science. De 176 des 500 espèces qu'on sait habiter Ie

Japon la localité n'est pas indiquée et bien qu il soit vraisem-

blable que la plupart de ces 176 espèces ont été trouvées dans

les eaux de Kiusiu, Findication positive n'existe pas et reste

encore parmi les desiderata. Mais indépendamment de ces es-

pèces File de Kiusiu est Ie mieux connuc sous ce rapport, puis-
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que de pas moins de 267 espèces la provenauce de Nagasaki

ou d'autres localités de cette ïle a été |démontrée. Moi-même

j*ai été assez heureux de pouvoir indiquer 212 espèces des en-

virons de Nagasaki. — De Tïle de Sikok, au contraire, 28 es-

pèces seuleinent ont été enregistrées : de la grande ïle de Nip-

pon 59 ; et de 1'ile de Jeso 14. Les espèces inscrites jusqu'ici

des ïles Loo-Choo ne sont quau nombre de 14, tandis qu'on

ne connait que 4 espèces de Sagalien et que 3 des ïles

Kuriles.

Pour revenir a, la collection qui fait plus spécialement Ie su-

jet de cette notice, il est a. noter que 22 des espèces, bien que

presque toutes connues de Kiusiu, nétaient point indiquées jus-

qu'ici comme liabitant les eaux de Nippon ou de Jedo. Ces

espèces sont les suivantes: Acarana (Kentrocapros) aculeata,

Hippocampus coronatus, Halicampus koilomatodon, Pseudopri-

acanthus niplionius, Epineplielus octocinetus, Plectorhynclius

pictus, Sebastes inermis, Corvina sina, Parapercis sexfasciata,

Peristedion oriëntale, Platycephalus Meerdervoortii, Callionjmus

Yalenciennesi, Acantliogobius flavimanus, Chaeturichthys poly-

nema, Gobius olivaceus, Petroskirtes japonicus, Chirus liexa-

grammus, Parasilurus japonicus, Barilius (Barilius) minor, Do-

rosoma punctatum, Ilislia Schlegeli et Stolephorus (Stolepnorus)

japonicus.

J'ajoute ici quelques notices sur les genres Pseudopriacan-

thus et Sarcocliilichthys, ainsi que la description du Petroskir-

tes inédit et de quelques espèces moins bien connues.

PsEUDOPRIACANTHÜS Blkr.

Pseudopriacantlius niphonius Blkr. = Priacanthus niplio-

nius CV., Poiss. III, p. 80; Schl., Faun. Jap.

Poiss. p. 21 tab. 7 a
; Rich., Rep. Ichth. Chin. Jap.

Rep. 15\ Meet. Brit. Assoc. p. 238; Blkr. Zesde

bijdr. vischf. Japan, p. 73.

Piem. La distinction des espèces de Priacantlie est assez di£«
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ficile si 1'on est borné aux descriptions. Ces descriptions, at-

tachant trop de valeur a, la longueur relative de 1'épine pré-

operculaire, a, la forme des nageoires dorsale, anale et caudale,

ainsi qu'au nombre des rayons de la dorsale et de 1'anale et

a la longueur des ventrales, ont voulu établir des caractères

spécifiques ou il n'y avait que des difFérences d'age et de sexe.

Il en est résulté que plusieurs des espèces des auteurs ne sont

manifestement que norainales et quil devient de plus en plus

nécessaire de les étudier de nouveau et sur nature, pour bien

apprécier leur valeur et leurs caractères.

Le Priacantlms niphonius CV. cependant se distingue émi-

nemment des autres espèces, mais une étude un peu spéciale

de cette forme japonaise apprend qu'il appartient a un type

distinct. En efïet, la forme fort élevée et raccourcie de son

corps, la grandeur et la forte armure des écailles, les fortes

épines dorsales et anales en forme de sabre et fortement striées,

la forme de la dorsale épineuse dont les épines postérieures sont

notablement plus courtes que les épines du milieu, — indiquent

assez que le niphonius représente un genre distinct, indication

qui devient plus forte encore par la dentition, qui difTère essen-

tiellement de celle des autres Priacanthes en ce que les dents

de la machoire inférieure, tant les antérieures que les latérales,

sont disposeés sur plusieurs rangées.

Je nliésite donc pas a, considérer le niphonius d'un genre

distinct que je propose de nommer Pseudopriacanthus, genre qui

rappelle, par sa physionomie, plutot les Myripristes que les Pri-

acanthes proprement dits.

Je rappelle encore que h.- gill, dans les Proceedings of the

Academy of natural sciences of Philadelphia (1862, p. 132) a

décrit, sous le nom de Priacanthus altus, une espèce de INar-

raganset Bay, qui manifestement est aussi un Pseudopriacanthus

et qui même ne se distingue guère du niphonius que par ses

pectorales noires et par la maculature de la dorsale épineuse.

M - gill na vu du reste de Taltus qu'un tres petit individu,

d'un peu plus d'un pouce. Or Ton sait que le niphonius, avec

rage des individus, subit de grands changements par rapport aux

couleurs et que les bandes et taches, très-marquées clans les

jeunes, disparaissent complètement dans les adultes.
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Sebastes inermis CV., Poiss. IV p. 253; SchL, Faun.

Jap. Poiss. p. 47 tab. 21 fig. 3, 4; Günth., Cat.

Fish. II p. 97; Brev., Exp. Jap. Fig. Jap. Fish.

p. 261, tab. 5 fig. 2.

Sebast. corpore oblongo compresso, altitudine 3J circiter in

ejus altitudine, latitudine li ad 1| in ejus altitudine; capite

acuto 3
J.

circiter in longitudine corporis ; altitudine capitis 1
\

circiter-, latitudine capitis 2 fere in ejus longitudine; linea

rostro-dorsali declivi rectiuscula, rostro convexiuscula ; fronte or-

bitas inter planiuscula squamosa, carinis conspicuis nullis ; oculis

diametro 4 circiter in longitudine capitis, diametro
-J

circiter

distantibus; distantia interoculari 5| ad 5i- in longitudine ca-

pitis ; vertice utroque latere carina gracili laevi postice in spinam

brevem desinente; spinis utroque latere regione supraorbitali

2 brevibus, orbita ipsa nulla, rostro 1 brevi, osse suborbitali

anteriore nulla, praeoperculo 5, operculo 2, suprascapularibus 2;

margine orbitali superiore non incrassato ; rostro, maxillis men-

toque alepidotis; genis crista ossis snborbitalis posterioris con-

spicua nulla ; maxillis subaequalibus, superiore paulo post oculum

desinente lf circiter in longitudine capitis; dentibus maxillis,

vomerinis et palatinis pluriseriatis parvis, vomerinis in thurmam

subcordiformem lateribus et postice emarginatam-, palatinis utro-

que latere in vittam gracilem dispositis; linea laterali non ar-

mata, tubulis simplicibus notata; squamis ctenoideis 60 circiter

in linea laterali ; squamis lateribus antice squamis ceteris con-

spicue majoribus; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa non hu-

miliore spinis mediis spinis ceteris longioribus corpore minus

duplo humilioribus 2 et paulo in longitudine capitis ; dorsali

radiosa obtusa convexa dorsali spinosa duplo circiter breviore

;

pectoralibus oblique rhomboideis 4 et paulo-, ventralibus acute

rotundatis 6 circiter-, caudali extensa leviter convexa 5 et paulo

in longitudine corporis ; anali spina 2a spina 3a paulo longiore

21 circiter in longitudine capitis, parte radiosa obtusa rotun-

data dorsali radiosa non liumiliore sed duplo circiter breviore

;

colore corpore roseo inferne dilutiore, ubique fere fusco nebulato

et diffuse maculato, nebulis trunco postice caudaque fascias 3
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transversas subsimilantibus
;

pinnis fiavescente-roseis fuscescente

plus minusve dense maculatis; iride flavescente fusco tincta.

B. 7. D. 13/12 vel 13/13. P. 1/7 fiss. + 9 simpl. V. 1/5.

A. 3/6 vel 3/7. C. 1/12/1 et lat. brev.

Syn. Sébaste a crane sans épines CV., Poiss. IV p. 253.

Sebastes caurinus Rica., Zool. Voy. Sulphur. Pish. p. 77,

tab. 41, fig. 1.?

Hab. Japonia (Jedo).

Longitudo speciminis descripti 160'".

Rem. Dans la description trop succincte et prise sur un in-

dividu desséché, de la grande Histoire naturelle des Poissons la

formule des rayons est donnee un peu autrement sav. D. 12/1 5.

P. 15 dont 6 simples ce qui ne s'accorde nullement avec Tin-

dividu que j'ai devant moi et qui difiere aussi de celle donnee

par m.- sciilegel = D. 12. et 1 + 15. P. 16 dont les sept

inférieurs simples. La figure de la Panne du Japon ne montre

que 13 rayons mous a la dorsale, mais elle est incorrecte par

rapport a Técaillure, a la forme des nageoires et aux couleurs.

La figure publiée par M-. brevqort est de beaucoup inférieure

a celle de M-. schlegel. M.- günther rapporte a Tinermis Ie

Sebastes caurinus Rich., mais si ce rapprocliement est juste la figure

de richardson représente les épines dorsales mitoyennes beau-

coup trop longues. Du reste cette figure va très-bien a mon

individu, quoique, étant prise sur un individu empaillé, elle ne

rend pas la distribution des couleurs. H est a noter aussi que

hichardsox parle d'une seconde petite épine nasale, de 43 écail-

les seulement sur une rangée longitudinale et de huit rayons

simples a la pectorale. La formule de Tanale, donnee par richard-

son = 3/16, doit être lue manifestement = 3/6.

Gobim olivaceus Schl., Faun. Jap. Poiss. p. 143,

tab. 75, fig. 3.

Gob. corpore elongato, antice cylindraceo postice compresso,

altitudine 5 et paulo in ejus longitudine absque pinna caudali,

6 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite acuti-

usculo depresso convexo, latiore quam alto, 3| circiter in Ion-
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gitudine corporis absque pinna caudali, 4} circiter in longitudine

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis l
4

circiter-, lati-

tudine capitis lf circiter in ejus longitudine; oculis totis fere

in capitis dimidio anteriore sitis, magis lateraliter quam sursnm

spectantibus, diametro 5| eire. in longitudine capitis, diametro

1 fere distantibus, diametro II circiter in capitis parte praeo-

culari; orbita appendiculo nullo; linea rostro-dorsali vertice de-

clivi rectiuscula rostro convexiuscula ; linea interoculari vix con-

vexiuscula; squamis capite, 3 vel 4 uniseriatis sulco supraoper-

culari exceptis, nullis ; rostro convexo latiore quam longo, 4§

circiter in longitudine capitis ; maxilla superiore maxille inferiore

paulo breviore, sub medio oculo circiter desinente, £1 circiter

in longitudine capitis ; maxilla inferiore ramis inferne postice

plus oculi diametro i distantibus ; dentibus maxillis pluriseriatis

vittas sat latas efficientibus, conicis acutis seriebus externa et

interna iis seriebus ceteris conspicue majoribus, iis serie externa

distantibus valde curvatis caninis veris nullis; naribus posterio-

ribus patulis, anterioribus brevitubulatis
;
genis longitudinaliter

venosis
;

poris postoculari rostralibusve conspicuis nullis ; oper-

culo minus duplo altiore quam lato margine inferiore concavo

;

squamis ctenoideis longitudinaliter vel subradiatim striatis, nu-

chalibus, thoracicis et ventralibus ceteris minoribus, caudalibus

lateralibus anterioribus conspicue majoribus; squamis 34 circiter

in serie longitudinali basin pinnae caudalis inter et angulum

aperturae branchialis superiorem, 9 vel 10 in serie transversali

dorsalem radiosam inter et anum, 26 circiter in serie longitu-

dinali occiput inter et pinnam dorsalem; distantia dorsalem lm

inter et oculum distantia apicem rostri inter et operculum paulo

majore; pinnis dorsalibus altitudine subaequalibus subcontiguis

;

dorsali spinosa dorsali radiosa paulo tantum breviore spinis flexi-

libus apice gracillimis 2a
et 3 a ceteris longioribus, corpore non

vel vix humilioribus ; dorsali radioso multo longiore quam medio

alta, non emarginata. postice quam antice multo altiore acutan-

gula radiis subposticis corpore altioribus, radio 1° simplice ilexili

;

pinnis pectoralibus obtusis rotundatis capite paulo brevioribus

radiis filosis nullis; ventrali obtusa rotundata pectoralibus, paulo

breviore rotundata, margine posteriore anum fere attingente

;

anali dorsali radiosa paulo Immiliore et breviore postice quam
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antice altiore acutangula; caudali obtusa rotundata capite paulo

breviore; papilla anali oblonga brevi; colore corpore superne

fuscescente-olivaceo, inferne olivascente-roseo ; iride viridi margine

pupillari aurea ; lateribus maculis 3 vel 4 distantibus niagnis

diffusis fuscis in seriem longitudinalem dispositis; pinnis radiis

aurantiacis membrana roseis vel liyalinis ; dorsali spinosa maculis

numerosis irregularibus fuscis ; dorsali radiosa maculis oblongis

proflinde fuscis in series 4 ad 6 longitudinales dispositis; pec-

toralibns radiis maculis parvis fuscescentibus variegatis; ventrali

basi fuscescente; anali antice fusco marginata, membrana fusco

diffuse tincta; candali inter singulos radios, medios praesertim,

vitta longitudinali violaceo-fusca.

B. 5. D. 6—1/9 vel 6—1/10. P. 18. V. 1.5/5.1. A. 1/8

vel 1/9. C. 5/13/5 lat. brev. incl.

Hab. Jedo.

Longitudo speciminis descripti 200'".

Rem. Cette espèce est fort-voisine du Gobius giuris tant par

son écaillure et par sa dentition que par ses nageoires et par sou

système de coloration. (Test cependant une espèce bien différente

qui se distingue du giuris par ses formes plus trapues
;

par sa

tête qui est notablement plas large, plus obtuse et a museau

beaucoup plus court; par les dents de la rangée externe des

deux machoires qui sont moins longues mais plus recourbées

;

par les détails des couleurs des nageoires, etc. (Test sans aucun

doute Ie Gobius olivaceus de la Paune du Japon, mais M.- schle-

gel n'a décrit ce Gobie que sur un dessin fait au Japon, et

cette figure elle-même est peu correcte.

M.- günther cite Tolivaceus parmi les espèces voisines du

Gobius elegans, mais Fexamen que j'ai pu en faire sur nature

démontre assez sa grande affinité avec Ie giuris. Je note en-

core que j'ai comparé Tindivu de Tolivaceus avec des specimens

du giuris de même grandeur.

Pctroskirtes japonicus BIkr.

Petrosk. corpore elongato compresso, altitudine 6J-
circiter

in ejus longitudine, latitudine 2 fere in ejus altitudine ; capite

obtuso convexo 6} circiter in longitudine corporis; altitudine
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capitis 7 et paulo-, latitudine capitis 2 fere in ejus longitudine

;

linea rostro-frontali declivi fronte valde convexa; crista occipitali

cirrisque eonspicuis nullis; oculis diametro 4^- circiter in longi-

tudine capitis, minus diametro distantibus ; rostro obtuso non

convexo vix ante os prominente; rictu sub oculi margine ante'

riore desinente; dentibus confertis obtusis utroque maxilla 36

ad 40 et insuper utroque latere canino curvato, canino infra-

maxillari canino intermaxillari plus duplo longiore ; apertura

brancliiali ovali oculo non minore; cute laeviuscula dorso striis

confertissimis obliquis postrorsum descendentibus ; linea laterali

corpore antice tantum conspicua; pinnis radiis omnibus simpli-

cibus
;

pinna dorsali vix post aperturam branchialem incipiente

et ad basin pinnae caudalis desinente, integra, margine superiore

vix emarginata, parte anteriore radio producto nullo parte pos-

teriore corpore minus duplo humiliore
;
pinnis pectoralibus obtusis

rotundatis 6 circiter-, ventralibus 11 circiter-, caudali obtusa

rotundata 6 ] circiter in longitudine corporis ; anali ad basin

caudalis desinente dorsali posteriore humiliore sed non breviore

membiana inter singulos radios sat profunde incisa; colore cor-

pore superne fuscescente-rubro inferne dilutiore, pinnis auran-

tiaco; iride viridi.

D. 11/21. P. 13. V. 2. A. 25. C. 21 vel 23 (lat. breviss.

inclus.).

Hab. Japonia (Jedo).

Hab. Longitudo speciminis unici 83'".

Eem. Cette espèce est la première du genre qu'on vient de

connaïtre du Japon. Elle doit être assez voisine du Petroskirtes

dispar Gthr., qui cependant est dit avoir trois rayons de plus

a la dorsale et la tête comprise sept fois dans la longueur to-

tale. Le japonicus est remarquable aussi par les nombreuses

dents aux deux machoires.

Petroskirtes japoiücu3 Blkr.
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BarlUus (Barilius) minor Blkr.

Baril. corpore elongato compresso, altitucline 5 circiter in ejus

longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitucline; capite acuto

non convexo 5 circiter in longitudine corporis cum pinna cau-

dali, 4 \ circiter in longitudine corporis absque pinna caudali;

altitudine capitis 1 |- circiter-, latitudine capitis 2 et paulo in ejus

longitudine; oculis supeiïs diametro 3]- circiter in longitudine

capitis, diametro 1^ circiter in capitis parte postocnlari, diame-

tro 1 circiter distantibus, membrana palpebrali iridis marginem

externum tantum tegente apertura subcirculari : linea rostro-dor-

sali capite declivi rectiuscula ; linea interoculari convexiuscula
;

rostro acuto compresso non convexo oculo paulo breviore; poris

vel fossis rostro regioneque periorbitali conspicuis nullis ; naribus

ante oculi partem superiorem sitis ; osse suborbitali anteriore

pentagono aeque alto circiter ae longo, apice acuto sursum spec-

tante, margine inferiore obliquo, medio crista longitudinali per-

curso ; osse suborbitali 2° oblongo-tetragono antice quam postice

conspicue altiore, duplo circiter longiore quam alto, osse suborbi-

tali 1° duplo circiter humiliore; ossibus suborbitalibns 3° et 4°

praeoperculi marginem posteriorem non attingentibus, oculi dia-

metro plus duplo gracilioribus ; maxillis labiis gracilibus tereti-

bus inclusis, subaequalibus ; maxilla superiore vix ante oculum

desinente
2-J-

circiter in longitudine capitis; maxilla inferiore sym-

physi tuberculo nullo ; rictu obliquo ante oculum desinente ; sulco

labii inferioris utroque latere simplice longitudinali isthmo gra-

cili a sulco lateris oppositi remoto ; cute menti poris conspicuis

nullis; operculo latitudine \\ circiter in ejus altitudine, margine

inferiore convexo; apertura branchiali sub oculi margine poste-

riore desinente; dentibus pharyngealibus triseriatis uncinatis vo-

ratoriis compressoriis 1.3.5/5.3.1; linea dorsali convexa Knea

ventrali convexa vix humiliore; squamis verticalibus, striis con-

spicuis nullis, mediis lateribus iis cetere corpore non majoribus,

40 circiter in linea laterali, 12 eire. in serie transversali absque

ventralibus infimis quarum 8 supra lineam lateralem pinnas ven-

trales inter dorsalem ; linea laterali valde curvata, lineae ventrali

multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis

tubulo simplice notata; osse scapulari trigono apice rotundato;
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piniia dorsali supra basin ventralhun ineipiente et longe ante

pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, convexiuscula,

corpore nralto huniiliore, multo minus duplo altiore quam basi

longa, radio siniplice 2° gracili cartilagineo capite sat multo

breviore; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, pectoralibus

capite absque rostro vix longioribus, basi alepidotis, ventrales

non attingentibus ; ventralibus ventre infimo insertis capite duplo

circiter brevioribus analem non attingentibus ; anali alepidota

acuta non vel vix emarginata, dorsali paulo altiore, multo minus

duplo altiore quam basi longa radio simplice 2° gracili cartila-

gineo, radiis incrassatis nullis; pinna caudali basi profunde incisa

lobis acutis aequalibus 5 circiter in longitudine corporis; colore

corpore superne viridi inferne argenteo, iride flava; pinnis roseo-

vel flavescente-hyalinis.

B. 3. D. 3/7 vel 2/8. P. 2/12. Y. 1/8. A. 2/9 vel 2/10.

C. 1/18/1 et lat. brev.

Syn. Leuciscus minor Schl., Faun. Japon. Poiss. p. 210. Tab.

101, fig. 3.

Opsar'ms (Opsarius) minor Blkr., Act. Societ. Scient. Ind.

Neerl. VIII Zesde bijdr. vischf. Jap. p. 58.

Hab. Jedo, in fluviis.

Longitudo speciminis descripti lOT".

Rem. Je crois reconnaïtre, dans Tindividu décrit, Ie Leuciscus

minor dont il se trouve une belle figure dans la Paune du Ja-

pon, mais dont la description, publiée par m.- schlegel n'est

que très-succincte. Je ne vois pas, sur mon individu, les bandes

transversales, figurées du minor, mais il est probable que les

bandes se soient effacées par Taction de la liqueur.

Sarcochiliclrf/njs variegatus Blkr, Act. Soc. Scient.

Ind. Neerl. VIL Cypr. p. 285; VIII, Zesde bijdr.

vischf. Japan p. 58.

Sarcoch. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in

ejtis longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite

obtuso convexo 5| circiter in longitudine corporis cum pinna

caudali, 4£ ad 4| in longitudine corporis absque pinna caudali:
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altitudine capitis lg- circiter-, latitudine capitis 1£ circiter in

ejus longitndine; oculis diametro 4 circiter in longitudine capi-

tis, diametro IJ circiter in capitis parte postoculari, diametro

1 1 circiter distantibns, membrana palpebrali iridis marginem ex-

temnm tantum tegente apertura subcirculari ; rostro obtuso trun-

cato-convexo ocnlo vix longiore ante os prominente; naribus or-

bitae approximatis ; linea interocnlari convexa; osse suborbitali

anteriore irregulariter trigono paulo longiore quam alto apice ro-

tundato antrorsum et deorsum spectante, dimidio inferiore crista

longitudinali percurso ; osse suborbitali 2° oblongo-tetragono an-

tice quam postice multo altiore minns duplo longiore quam an-

tice alto; ossibus suborbitalibus 3° et 4° marginem praeoper-

culi non attingentibus oculi diametro plus duplo gracilioribus

;

maxilla superiore maxilla inferiore longiore verticaliter deorsum

valde protraetili, ante oculum desinente, 4 circiter in longitudine

capitis; labiis carnosis laevibus; operculo non striato latitudine

1^- circiter in ejus altitudine, margine inferiore rectiusculo ; isth-

mo interbranchiali oculi diametro vix graciliore ; dentibus pha-

rvngealibus uniseriatis 5/5 [quorum 3/3 subuncinato-cochleari-

formibus facie masticatoria oblonga sat profunda, ceteris conicis

obtusis facie masticatoria nulla ; osse scapulari triangulari obtuso

;

ventre antice plano, post pinnas ventrales rotundato non cari-

nato ; dorso humili vix angulato squamis dimidio libero longi-

tudinaliter subradiatim striatis parte basali non striatis, 40 vel

.41 in linea laterali, 10 vel 11 in serie transversali absque ven-

tralibus mediis quaram 5 (4^) supra lineam lateralem, 14 cir-

citer in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem,

ventralibus inferioribus longitudinaliter quinqueseriatis serie me-

dia posterioribus anterioribus majoribus ; linea laterali reeta antice

tantum declivi, squamis singulis tubulo simplice mediam squa-

mam circiter attingente notata; pinna dorsali ante pinnas ven-

trales incipiente et longe ante pinnam analem desinente acnta

vix emarginata, corpore non multo humiliore, sat multo altiore

qnam basi longa
;
pinnis pectoralibus basi lineae ventrali approxi-

matis obtusiuscule rotundatis capite paulo brevioribus ventrales

non attingentibus; ventralibus obtuse rotundatis pectoralibus

paulo brevioribus analem non attingentibus; anali acutiuscula

non emarginata dorsali paulo humiliore, multo minus duplo al-
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tiore quain basi longa; pinna caudali basi tantum squamosa pro-

fimde ineisa lobis latis convexis acutiusculis 5 j ad 5 | in longi-

tudine totius corporis; colore corpore superne olivascente, inferne

argenteo; iride ilava; regione scapulari macula oblonga trans-

versa fusca; dorso lateribusque superne fasciis latis valde diffii-

sis fascescentibus
;
pinnis navescentibus, dorsali analique dimidio

libero membrana diffuse fusco tinctis.

B. 3. D. 2/7 vel 2/8. P. 2/13 vel 2/14. A. 3/7 vel 3/8.

C. 1/17/1 et lat. brev.

Syn. Lenciscus variegalus SchL, Paun. Japon. Poiss. p. 213,

Tab. 102 fig. 2.

Hab. Japonia, in fluviis.

Longitudo speciminis descripti 161'".

Rem. La figure de la Paune du Japon est fort bonne, mais

elle ne rend point exactement ni la machoire inférieure ni la

lèvre inférieure, et les détails sur ces parties manquent dans la

description du reste très-détaillée de Tespèce. Il était donc diffi-

cile d'indiquer la place naturelle de cette forme remarquable

sans avoir eu recours a la nature. Dès Tan 1859 cependant,

ne connaissant alors que la description et que la figure citées,

je croyais reconnaïtre dans Ie Leuciscus variegatus un type gé-

nérique distinct que je nommai Sarcocheilichthys (Ichth. Arch.

Ind. Prodr. II, Cypr. p. 426). Je placai alors ce genre dans

Ie grand groupe des Barbini, mais j'énoncai en même temps mon

ojnnion que Tespèce pourrait bien appartenir aux Labeonini ou

bien représenter une forme dont la place fut entre les Labeonini

et les Catostomini.

Cette opinion vient d'être justifiée par l
1

examen que je viens

de faire, sur la prière de M.- g^ther, des individus types de

Pespèce conservés au Musée de Leide.

La genre Sarcochilichthys appartient au groupe des Parala-

beonini tel que je 1'ai circonscrit dans PAtlas Ichtliyologique des

Indes Orientales Néerlandaises (Yol. III, Cypr. p. 29), grand

groupe Américain, ou j'avais déja relegué un autre type géné-

rique du Japon, que j 'ai décrit sous Ie nom de Pseudogobio,

et dans ce groupe il me semble que Ie Sarcochilichthys trouve

sa place naturelle entre les genres Exoglossum et Pseudogobio.
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Je modifie maintenant ma diagnose antérieure du genre comme

snit.

Sarcochilichlhys, genus Paralabeoninorum.

Corpus elongatum. Pinna dorsalis anacantha brevis ante ven-

trales incipiens. Caput obtusum truncatum. Rictus inferus par-

vus horizontalis ore clauso formam ferri equini referens. Maxilla

inferior plana subcochleariformis apice truncata symphysi tuber-

culo nullo. Labium inferius apicem maxillae non attingens utro-

que latere lobum semiovale efficiens. Os suborbitale anterius

orbitae approximatum, triangulare. Apertura branchialis vertica-

lis sub operculo desinens. Regio thoraco-gularis squamata. Anus

medio ventrales inter et analem perforatus. Dentes pharyngeales

uniseriati 5/5 ex parte uncinato-subcochleariformes.

La Haye, Décembre 1867.



DESCRIPTTON ET FIGURE

D'UNEESPÈCE INÉDITE

PLATYCÈPHALE.
PAR

P. B L E E K E E.

PlatycephaJ-us macracanthns Blkr.

Platyc. corpore elongato depresso, altitudine 10 circiter in

ejus longitudine, latitudine maxima 6J eire. in ejus longitudine;

capite depresso 3 \ eire. in longitudine corporis; latitudine ca-

pitis \\ eire. in ejus longitudine; oculis oblongis diametro 4

circiter in longitudine capitis, diametro \ circiter distantibus;

orbitis cirris nullis; regione interoculari concava; rostro absque

maxilla superiore oculo vix longiore; spinis utroque latere vertice

1 vel 2, orbita superne postice 7 superne antice 1, nasali 1,

suborbitali anteriore 1, crista suborbitali 5, praeoperculo superiore

et inferioribus brevissimis 2° ceteris plus quadruplo longiore

oculo non breviore, basin pinnae pectoralis attingente; spinis

operculo 2 superiore cristis laevibus inferiore crista antice den-

tibus 2 parvis, suprascapularibus 2 vel 3, scapulari 1 ; orbita

inferne leviter denticulata; interoperculo spina antrorsum spec-

tante nulla ; naribus anterioribus cirro brevi ; maxilla superiore

maxilla inferiore breviore sub oculi margine anteriore desinente;

dentibus pluriseriatis parvis, vomerinis in thurmas 2 distantes,

palatinis utroque latere in vittam gracilem dispositis; squamis

ctenoirleis 65 et 70 in linea laterali; linea laterali dimidio cor-

poris anteriore spinulis parvis curvatis armata; pinnis dorsalibus

corpore altioribus, radiosa spinosa paulo humiliore, spinosa spina

VERSL. EN MEDED. AFD. NATÜURK. 2de REEKS. DEEL, III. 17
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3a spinis ceteris longiore; pectoralibus latis oblique rotimdatis

8J- circiter-, ventralibus analem attingentibus 6 eire», caudali

integra convexa 6 \ circiter in longitudine corporis ; anali dor-

sali radiosa humiliore; corpore superne fuscescente-viridi fusco

diffuse nebulato, inferne roseo-margaritaceo ; fasciis corpore con-

spicuis nullis; iride superne viridi inferne aurea; pinnis dor-

salibus navescentibus singulis spinis vel radiis maculis 3 vel 4

parvis fusco-olivaceis, pectoralibus membrana hyalinis radiis oli-

vaceis, ventralibus navis fusco plns minusve arenatis ; anali na-

vescente-hyalina ; caudali flava medio postice nebuia magna fusca.

B. 7. D. 1—8—1/11 vel 1/12. P. 6/9/6, Y. 1/5. A. 12

vel 13. C. 1/11/1 et lat. brev.

Hab. Amboina, in mari.

Longitudo speciminis descripti.

Eem. L'espèce actuelle est voisine du Platycephalus bobossok

Blkr, mais elle s'en distingue par plusieurs caractères, surtout

par les nombres des épines de la tête et par la longueur extra-

ordinaire de la grande épine préoperculaire, qui dans Ie bobos

-

sok n'a pas la longueur de la moitié du diamètre de Toeil et

n'atteint pas même la fente branchiale. Le macracanthus est la

seule espèce connue oii la grande épine préoperculaire s'etend

jusque sur la base de la pectorale.

La Haye, Décembre 1867.
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IETS OVER DE BEKENDE FORMULEN

VCOR HET

INWENDIG EVENWIGT VAN EEN

HOLLEN CILINDER EN VAN EEN HOLLEN KOGEL.

DOOR

L. COHEN STUART.

De juiste formulen voor de inwendige krachten en voor de

uitrekkingen en zamendrukkingen voor het geval van evenwigt

van een hollen cilinder en van een hollen kogel van eindige

dikte, onder de werking van een over binnen en buitenopper-

vlakte, ieder in het bijzonder, eenparig verdeelden druk, zijn

voor het eerst door lamé en clapeyron, en wel als toepassing

van de algeraeene vergelijkingen voor het inwendig evenwigt

van veerkrachtige ligchamen, gegeven (Mémoires des Savants

étrangers, présentés a Vlnstiiut de France, T. IV, 1833).

Het belang van de verkregen uitkomsten voor de toepassing,

deed verschillende schrijvers eene meer elementaire en meer

regtstreeksche wijze van betoog beproeven. Daarbij werd dan

echter meestentijds van eene verkeerde onderstelling uitgegaan,

die te verleidelijker was doordien hare onjuistheid zich niet in

de uitkomsten voor de inwendige krachten verried, en slechts

uit die voor de uitrekkingen en zamendrukkingen, waarvoor de

juiste formulen minder algemeene bekendheid hadden verkregen,

blijken kon.

Het was mijn voornemen eene strenge en zeer beknopte af-

leiding der bedoelde formulen voor de Verslagen en Mededee-

lingen aan te bieden. Daar ik echter het onderwerp door Dr.

17*
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grashof, in zijne in 1866 verschenen FestigJceitslehre, op vrij na-

bijkomende wijze behandeld vind, bepaal ik mij tot de volgende

opmerkingen.

Indien een regthoekig parallelopipeduni, gelijkslachtig en van

standvastige elasticiteit, onderworpen wordt aan uitwendige krach-

ten, normaal óp en gelijkelijk verdeeld óver de overstaande zij

vlakken, respectivelijk r/>
( } q>

2
en rp

3
per vierkante eenheid van

deze, dan bedraagt de betrekkelijke uitrekking in de rigting van

qp, , Ep
1
— a (qp 2

-\- rjp
3 ), waarin E en a standvastige coëfficiënten

zijn, die door den aard der stof bepaald worden. — De boven-

bedoelde onjuiste onderstelling komt overeen met a = 0. Nu
blijkt uit de juiste oplossing dat de inwendige krachten ten eenen-

male onafhankelijk zijn van E en van a, de uitrekkingen en za-

mendrukkingen echter van ieder in het bijzonder afhangen. Hier-

uit verklaart zich dat de onjuistheid der onderstelling a =
zich alleen in de uitkomsten voor deze laatsten gevoelen doet.

De afleiding van de formulen voor den cilinder schijnt mij

evenmin bij grashof als bij LAMÉ, in zijne Legons sur la theorie

matlièmatique de Vélasücité des corps solides, geheel vrij van

eene kleine en gemakkelijk aan te vullen leemte.

Beiden verdeelen den hollen cilinder door concentrische ci-

lindervlakken in schalen, en nemen aan dat op deze geene

tangentiële krachten komen te werken; in de onderstelling na-

melijk, dat in de rigting van de as van den cilinder op dezen

geene of wél gelijkelijk over de loodregte dwarsdoorsnede ver-

deelde krachten werken. Daar in de richting van den straal,

zamendrukkende en, regthoekig op de meridiaandoorsneden, uit-

rekkende krachten op de schaaldeelen werken, en deze voor

de achtereenvolgende schalen in grootte verschillen, schijnt mij

die aanname, zonder nader betoog, niet voldoende gewettigd. —
Niets belet echter bij de beschouwing aanvankelijk de schalen

als zonder eenig onderling verband te onderstellen. Daar nu

blijkt dat alsdan, bij gelijkelijk over de dwarssnede verdeelde

doch overigens in grootte willekeurige uitwendige kracht in de

rigting der as, de lengteverandering voor al de achtereenvol-

gende schalen even groot is, zoo wordt het duidelijk dat door

den werkelijk tusschen de schalen bestaanden zamenhang geene

tangentiële krachten kunnen geboren worden,
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Eindelijk, in het over den wederstand van holle cilinders

handelende stuk Verslagen en Mededeelingen Deel X, pag. 76,

laatste regel, moet, voor

% (2 n 4- 3 X)
s

fA (2 p + 3 X)

gelezen worden:

2/i + X 1
en

2
i

u(2
é

u + 3A) 2
(
a



IETS OVER DRUKKING OP STEUNPUNTEN.

DOOK

L. COHEN STUART.

Eüler heeft aangetoond dat de bepaling van de drukkingen

door liet gewigt van een ligchaani, dat met een willekeurig

aantal punten op een horizontaal vlak rust, op de steunpunten

uitgeoefend, een bepaald vraagstuk wordt, indien rnen onder-

stelt, dat het ligchaam volkomen hard is en dat de steunpun-

ten in de rigting van en evenredig aan de daarop uitgeoefende

drukkingen wijken.

Hetzelfde raag gezegd worden van een ligchaam, begrensd

door een willekeurig oppervlak, rustende op een willekeurig

aantal ondersteunende oppervlakken en onderworpen aan wille-

keurige krachten.

Zij E = de vergelijking van het oppervlak van het onder-

steunde ligchaam ten opzigte van de met hetzelve verbonden

gedachte assen der £, tj en £.

Laten ƒ, = . . .fi = . . .ƒ» = de vergelijkingen zijn

van de ondersteunende oppervlakken ten opzigte van de vaste

assen der x, y en z.

Zij F' = de tot de assen der x, y en z herleide verge-

lijking F = 0, bevattende de zes grootheden a, (?, /, 0, qp en i/>,

die den stand van de assen der |, tj en £ ten opzigte van die

der x
} y en z bepalen.

Opdat F' -• /«' = in eenig punt x = x ^ y = yi

z = zi rake, moeten de#
?
-, yi, z\ voldoen aan E' = 0,fi = 0,

d¥ dfi___dfi_ dT dF dfi __ d/j dr
dx ' dz dx ' dz ' dy ' dz dy ' dz

Zoodoende bekomt men 4w vergelijkingen, waarin, daar slechts
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over 3 n + 6 grootheden, de cc . . . t/i en de #f', y;, ^ te be-

schikken valt, ft— 6 voorwaardens-vergelijkingen liggen opge-

sloten.

Ondersteld zij, aan die voorwaarden wordt voldaan; de cc . . . tp

en de xi, yi en ^ zijn gevonden, en ook de hoeken "Ni ar, N;y, N»2

welke de normaal in het steunpunt, in den zin van buiten

het ondersteuningsvlak naar binnen, maakt met de x, y en z,

zijn bepaald geworden.

Stelt dan De
- voor de drukking en pi T>i de door haar voort-

gebragte verplaatsing van het steunpunt, dan ondergaan de

*» Vij zi de veranderingen u
e
- D* Cos. N; x, ,n* D; Cos.~Niy en

fiiDiCös.'Niz.

De veranderde waarden van ty, yi en zi moeten voldoen aan

F' = 0, nadat in deze vergelijking de a . . . xp door de nu ge-

wijzigde waarden a + A «
; • • • 1' + A ^ vervangen zijn. Hieruit

vloeijen voort n vergelijkingen tusschen de D;, A «, • • • A 'ty,

die, vereenigd met de zes evenwigtsvergelijkingen tusschen de

reactiën — D en de gegeven krachten, kunnen dienen om de

drukkingen en tevens den gewijzigden stand van het onder-

steunde ligchaam te bepalen.

Het geval dat het ligchaam begrensd is door een oppervlak

welks stand door minder dan zes voorwaarden bepaald is, ver-

dient bijzondere opmerking.

Ook dan zijn nog altijd zes voorwaarden noodig om aan

ieder punt van het ligchaam in het bijzonder eene bepaalde

plaats aan te wijzen.

Als voorbeeld zij ondersteld een bol, waarop werken krach-

ten, die in grootte en rigting afhankelijk zijn van en bepaald

door de coördinaten van het middelpunt cc, /?, y, en door de

Roeken 0, qp en \p, aanwijzende de rigtingen der met den bol

verbonden assen. — De vergelijking F' = van boven bevat

dan alleen de a, /5, /, niet de 0, q, \p. — De aanraking van

den bol met de n oppervlakken fi — is gebonden aan n—

3

voorwaardensvergelijkingen. — De met m;D Cos.NiX, (xi~DiCos.l$iy

en {AiDiCos.'Niz veranderde x% yi en z% moeten volduen aan de

vergelijking P' — 0, na verandering van cc, |? en y met & cc,

A |? en A y- — Hieruit vloeijen voort n vergelijkingen tus-

schen de Dj, A«, A?, A/. De zes evenwigts-vergelijkingen
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bevatten bovendien de Q, cp en xp. Het aantal vergelijkingen

is dus weder gelijk aan dat der onbekenden, n-{-6.

Zijn de op den bol werkende krachten in grootte en rigting

alleen afhankelijk van den stand van het middelpunt, dan val-

len de Q, cp en i/> geheel weg. De laatstgemelde n + 6 verge-

lijkingen bevatten dan 3 voorwaardens-vergelijkingen, overeen-

komende met de door drie vergelijkingen uitgedrukt wordende

voorwaarde dat de op den bol werkende krachten moeten hebben

eene resultante gerigt door het middelpunt.

Ook in de eerste onderstelling moet aan deze voorwaarde

voldaan worden. De daarmede overeenkomende vergelijkingen

zijn dan echter geene voorwaardens -vergelijkingen voor de mo-

gelijkheid der oplossing, maar vergelijkingen tusschen onbe-

kenden.



NOTICE

SUE

DEUX ESPÈCES TERTL4IRES NOUVELLES DU GENRE

MATHILDIA (DE O. SEMPER).

PAK

J. BOSQUET.

Monsieur o. semper ayant reconnu qu'il existe a Fétat fos-

sile, dans divers étages tertiaires, un groupe de petits Gasté-

ropodes qni ont entr'enx des caractères communs nettement

tranches et des affinités bien évidentes, en a publié en 1865,

dans Ie Journal de Conchyliólogie, une sorte de Monographie.

Il a eu parfaitement raison d'envisager ce Gronpe comme for-

mant nn Genre distinct qui doit être range dans la familie des

Fp-amidellacées. H a proposé pour cette coupe générique ie

nom de Mathïlda *).

Dans cette Monographie Mr. semper a fait connaïtre, du

Genre Matkildia, onze espèces : dont il y en a trois qui ont

déja été décrites antérieurement, a, savoir: 1°. Ie Turbo (turri-

TELLa) quadricarinaius bkocchi, 1814, Conchiliologia fossiïe

Subapennina, pag. 375, pi. VII, fig. 6 ;
2°. Ie Ceriltrium firn-

briatum michelotti, 1847, Précis de la Eaune miocène de

VItalië Sepfentrionale, pag. 193, pi. XVI, figs 23 et 23', et

3°. la Scalaria (eglisia) impar deshayes, Animaux sans ver-

tebres du Bassin de Paris, supplément, 1861, Tomé II, page

353, pi. XIV, figures 1—3. Les 8 autres espèces sont don-

*) J'ai cru devoir changer la terminaison de ce nom en ia, pour Ie faire ac-

corder avec les regies de In nomcnclature.
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nées par l
1

auteur comme nouvelles ; mais il n'en a fait figurer

que six.

Depuis la publication du Mémoire de Mr. sem per, Mr. ad.

von koenen a fait connaïtre dans Ie courant de la même an-

née, c'est-a-dire en 1865, *) une espèce nouvelle de ce Genre,

notamment la Matkildia tripariita du terrain Oligocène de

Helmstedt prés de Braunschweig. Il a donné en même temps,

d'une espèce voisine, de la Alath'ddia scubrella, déja décrite par

Mr. semper et pareillement propre au terrain Oligocène inféri-

eur, de nouvelles figures. Ces figures, bien plus exactes que

celles du paléontologiste d'Altona, font parfaitement ressortir les

caractères différentiels de la Math. scahrella semper, d'avec

son espèce nouvelle, rapportée d'abord a tort au Genre Ceri-

thiopsis.

Après Tapparition du Mémoire précité de Mr. von koenen,

il n'a plus été publié, a ma connaissance, de nouvelles espèces

de ce Genre interessant. Comme je possède, dans ma collec-

tion, deux espèces passablement bien conservées, et qui me pa-

raissent nouvelles, j'ai cru rendre service a, la Science en les

faisant connaïtre, ce sont:

1. Mathildia clathratula n. sp.

Fig. 1, a, b, et 2, a—c.

Testa minori, conoïdea, anfractibus septem; primo laevi,

intermediis carinato-angulatis, et superficie costellis planatis

transversalibus, aut spiralibus quatuor. costellisque longi-

tudinalibus numerosis nodoso cancellata ; anfractus ultimi

parte in medianis obtecta, adhuc costellis aut cingulis pla-

natis transversalibus duabus ornata, medio laeviuscula et

planulata; columella subrecta; apurtura, trapezoïdali ; labio

tenui, aperto, simplici; (labro incognito).

Coquille assez petite, conoïdale ; composée de 7 tours : Ie pre-

mier de ces tours est lisse et n'off're que quelques lignes d'ac-

*) Die Fauna der unter-olipocanen Tertiiirschichten von Helmstedt bei Braun-

schweig {/.eitschrift der deutschen geotogischcn GeseUschaft, Jahrgang 1865).
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croissement peu marquées, il est renversé et bmsquement con-

tourné de gauche a. droite ; les six autres sont omes d'un grand

nombre de cótes longitudinales assez minces, a peu prés égales

en grosseur et régulièrement espacées; ils sont ornés en travers

ou plutot en spirale de deux carênes et de quatre cötes apla-

ties : Tune de ces carênes est fortement saillante, Tautre, en

dessous de la suture superieure, est beaucoup moins apparente;

des quatre cötes les plus larges sont celles qui surmontent les

carênes ; en dehors de ces quatre cötes Ie dernier tour en montre

encore deux autres, sur la partie qui, dans les tours moyens,

est recouverte ou masquée. Toutes les cötes en spirale, vues

a Faide d'un instrument fortement grossissant, paraissent pas-

ser, sous forme de bandes, a la surface des petites cötes lon-

gitudinales, en produisant ainsi des nodosités aux points d'in-

tersection. La columelle est presque droite. LTouverture présente

un contour obscurément trapézoïdal; son bord droit est cassé

dans Téchantillon représenté par les figures 2, a—<?, Ie gauche

est lisse et formé par une lame assez mince qui recouvre la

columelle et qui est un peu évasée a la base.

Diwensions. LTéchantillon presque complet représenté par la

figure 1, 0, est Ie plus grand qui a été trouvé, il a six milli-

mêtres de longueur et son dernier tour a 2,9 m.m. d'épais-

seur.

Bapports et Biffèrences. En jugeant d'après les figures don-

nées par Mr. michelotti de son Ceritliwm Jimbriatum == Ma-

tkiïdia fimbriata du terrain miocène des environs de Tortone,

il semble que c'est de cette espèce que celle qui nous occupe

se rapproche Ie plus par la forme générale. Elle s'en distingue

cependant par ses cötes longitudinales distantes, par ses bandes

ou cercles transversaux espacés, ainsi que par la forme de son

ouverture.

Ghement et Localités. La Mathildia clathratula semble être

fort rare dans Ie terrain miocène supérieur (beyrich) = diestien

(dümont) pres de Eekken et de la Giffel dans la Gueldre. Elle

a été trouvée pareillement, dans des couches du même age =
crag noir ou diestien a- Deurne pres d'Anvers par Mr. paul

cogels. Dans cette dernière localité elle parait être également

très-rare.
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2. Mathildia gracilis nov. spec.

Figures 3, a—e.

Testa elongato-turrita, anfractibus novem depressis, su-

tura vix conspicua ; costis transversalibus vel spiralibus

valde inaequalibus : duabus validioribus planatis prope sutu-

ram inferiorem, atque tribus multo niinoribus, subobsoletis

et approximatis in parte superiore anfractuum, et lamellis

longitudinalibus exilissimis regularibus in interstitiis costa-

rum, sepimenta formantibus ; anfractus ultimi parte basali,

id est in alteris anfractibus obtecta, planata, costellisque

duabus circumdata ; columella subrecta ; apertura rotundato-

subtetragonali, margine interno simplici, tenui, aperto; (ex-

terno, in descripto specimine, non conservato).

I/unique échantillon que je connais jusqu'ici de cette inte-

ressante espèce est formé de 9 tours de spire, sëparés par une

suture a peine visible a Faide d'une forte loupe, mais située

au fond d'un sillon assez profond. Le premier tour, qui est

un peu usé, est lisse comme dans les autres espèces du Genre;

les autres tours sont déprimés; ils sont omes de cinq cótes

transversales ou spirales qui sont très-inégales en grosseur; deux

de ces cötes, assez épaisses et aplaties, sont séparées entr'elles et

de la suture par un sillon profond ; les trois autres sont minces et

très-rapprochées. Les tours sont omes, en outre, d'un très-grand

nombre de lamelles longitudinales, régulièrement espacees, fran-

cbissant distinctement la surface des cötes, et semblant former,

dans les interstices de ces demières de petites cloisons *). La

columelle est lisse, presque droite. L'ouverture est arrondie,

obscurément tétragonale, (le bord droit est cassé') le gauche est

simple, et couvre la columelle sous forme d'une lame mince un

peu élargie et évasée a la base.

Dimensions. Longueur 1 centimètre, épaisseur 3,5 m.m.

*) Sur les deux derniers tonrs ces lames sont un peu effaeées a la surface des

deux grosses cötes transversales ; mais elles ont laisse' des traces telleraent éviden-

tes de lenr cxistence antérieurc, que j'ai cru ne pas dcvoir les omettre dans mon
dessin.
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Rapports et D/fférences. Elle a les plus grands rapports avec

les Mathildia annulata semper et impar DESH. sp.; elle diffère

de toutes deux 1°. par ses tours de spire beaucoup plus dépri-

més, 2°. par les ornements de sa surface et 3°. par sa forme

plus grêle.

Gisement et Localifés. Elle a été recueillie dans Ie terrain

oligocène inférieur a Lethen, pres de Bilsen, dans Ie Limbourg

beige. Elle y est fort rare, car, malgré des recherches nom-

breuses, je n'en possède jusqu'ici qu'un seul échantillon.

EXPLICATION DES FIGURES.

Eigs. 1 et 2, MATHILDIA CLATHEATULA Bosq.

1, a. Échantillon adulte, fortement grossi.

b. Trait, indiquant la grandeur naturelle.

2, a. Jeune individu, a ouverture presque complete, for-

tement grossi.

b. Le même échantillon, grossi de même, vu par Tex-

trémité antérieure.

c. Trait, indiquant la longueur naturelle.

Eigs. 3, a— c. MATHILDIA GEACILIS Bosq.

a. Échantillon presque complet, fortement grossi.

h. Le même échantillon, grossi de même, et vu par

Féxtrémité antérieure.

c. Trait, indiquant la grandeur naturelle.
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Voorgedragen in de Vergadering van 19 Dec. 1868.

In de Vergadering van den 27 sten Junij j.1. had ik de eer

namens de Commissie ad hoc, een voorloopig Verslag uit te

brengen omtrent de uitkomst der vergelijkingen van den Normaal-

Meter van repsold — behoorende bij den Basis-meettoestel voor

O. I. — met den officiëelen Platina-meter. In die zelfde Verga-

dering mogt ik ook een officieel schrijven van Z.Exc. den Minister

van Koloniën mededeelen, waarbij toegestaan werd om den Basis-

meettoestel — vóór zijne verzending naar O. I. — te gebruiken,

tot het meten eener Basis alhier — indien daartegen geene be-

denkingen bij de Akademie bestonden. — De Akademie oor-

deelde, in overeenstemming met het gevoelen van haar medelid

Dr. oude mans te Batavia, het doelmatig dat de Basis-meettoestel

alhier gebruikt zoude worden, zoowel om de Basismeting op

zich zelve, als omdat daarbij de toestel practisch zoude beproefd

worden.

Ik kan alsnu aan de Vergadering mededeelen dat eene Basis

van ruim 5000 meters, in den Haarlemmermeerpolder geme-

ten is — doch slechts eenmaal — en dat de eindpunten dier

Basis behoorlijk zijn verzekerd. De toestel bevindt zich sedert

de helft der voorgaande maand October, weder in dit gebouw.

VERSL. EN MEDED. AFD. NATüURK. 2de REEKS. DEEL III. 18
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De Vergadering veroorloove rnij kortelijk Verslag te doen van

de verrigte werkzaamheden, en van de daarbij opgedane onder-

vindingen en gemaakte opmerkingen

De Basis is gemeten — zooals gezegd is — in den Haar-

lemmermeerpolder, op den grasrand aan de water zij de — de

Z.W.zijde van den Spaarnwouder dwarsweg, tusschen een punt

niet ver van liet fort bij het Schiphol tot op weinig ellen af-

stands van de Hoofdvaart van den Haarlemmermeerpolder.

In o.erleg met ons geacht medelid, Prof. kaiser, is de Haar-

lemmermeerpolder gekozen, omdat die polder door regie wegen

van eene voldoende lengte verdeeld is, die nagenoeg horizon-

taal loopen ; omdat langs elk dier wegen eene vaart of anders

een togt loopt, gevende gelegenheid om den zwaren Basis-meet-

toestel in een vaartuig te vervoeren, en hem des nachts en bij

ongunstig weder te kunnen bergen; en ten laatste, omdat, be-

trekkelijk, minder hinderlijk verkeer in den nog jongen polder

plaats heeft dan elders, daar buiten.

De keuze van een der wegen moest nog geschieden, en dit

vorderderde eenige overweging, eerstelijk met betrekking tot de

te vormen driehoeken, om van de Basis te komen tot eene drie-

hoekszij de van het net van Kraijenhoff ; ten tweede met het oog

op de locale bijzonderheden. — Ik heb mij voorgesteld om uit

de lengte der Basis den afstand van Amsterdam (Westertoren) tot

Haarlem (Groote Kerktoren) door middel van kleine driehoe-

ken te bepalen. — De te kiezen weg moest dus vooreerst zoo

na mogelijk bij- en tusschen die twee sleden gekozen worden.

Wanneer men nu de kaart van den Haarlemmermeerpolder

raadpleegt, dan blijkt dat de Spaarnwouder-dwarsweg hieraan

het meest voldoet.

Die weg is in zijn geheel ongeveer 10,000 meters lang, en

ligt tusschen twee forten, met versterkte torens. Het fort bij

het Schiphol in het Z.O. en het fort bij de Liede, in het N.W.

Men ziet het laatste fort als men per spoor van Haarlem naar

Amsterdam reist. Dat deze torens goede standplaatsen voor hoek-

metingen aanbieden, valt in het oog. Stevigheid voor de plaat-

sing van een werktuig om hoeken te meten, en veiligheid voor

den waarnemer zijn daar vereenigd. — Men kan wel niet de

Basismeting voortzetten tot aan den voet dier torens, wegens
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de vestingwerkeii, waarvan zij omringd zijn: maar door middel

van driehoeken is hierin te voorzien.

Eene meting van de nabijheid van het eene fort, tot in de

nabijheid van het andere fort, dat is van nagenoeg 10,000 meters

tot eene Basis, zoude dus geheel niet ondoelmatig geweest zijn.

Ik moet echter erkennen, dat ik met het oog op den Basis-

meettoestel er tegen opzag om die lengte te meten, uit vrees

dat de beschikbare tijd daartoe onvoldoende zoude zijn. De

uitkomst heeft deze vrees maar al te zeer als gegrond aange-

wezen.

Wanneer evenwel, niet 10,000 el maar slechts ongeveer of

ruim de helft van die lengte, dadelijk zouden gemeten worden,

dan konde, even goed, nog een andere weg in den Haarlem-

mermeerpolder gekozen worden, te weten de weg langs de

Hoofdvaart van het dorp Kruisdorp — thans Hoofddorp ge-

naamd — de hoofdplaats van de Gemeente, tot aan het Stoom-

gemaal de Lijnden. Deze weg loopt regthoekig aan den Spaarn-

wouder-dwarsweg, en heeft aan de einden tot standplaatsen voor

hoekmetingen, het Raadhuis te Kruisdorp en het Stoomge-

maal de Lijnden. Tot beide punten kan wel niet onmiddel-

lijk gemeten worden, maar men kan er met kleine driehoeken

komen.

Uit den afstand K ruisdorp-Lijnden, nagenoeg midden tusschen

de forten bij Schiphol en aan de Liede, kan door geschikte drie-

hoeken de afstand Schiphol-Liede afgeleid worden.

Aanvankelijk, toen ik naar den Meerpolder zoude gaan, was ik

het meest vertrouwd met dit denkbeeld, te weten, om langs de

Hoofdvaart van Kruisdorp naar de Lijnden te meten. Locale over-

wegingen hebben evenwel dit plan doen opgeven, en ik ben

geëindigd met weder tot den Spaarnwouder-dwarsweg te komen,

maar daarvan slechts de helft te meten. De locale redenen om

den weg langs de Hoofdvaart — of liever een der wegen langs

die vaart (want er zijn twee wegen, aan beide zijden van de

vaart één) niet te kiezen, waren, eerstelijk : dat het verkeer op die

wegen betrekkelijk levendiger is, dan op een der dwarswegen, zoo

zelfs, dat langs de hoofdvaart soms harddraverijen gehouden wor-

den. Langs een der wegen van de Hoofdvaart zoude ook een tele-

graafdraad gespannen worden, en dus telegraafpalen worden gezet.

18*



( 270 )

Een bezwaar was ook, dat het grasgewas langs de wegen in den

Haarlemmermeer polder verpacht is, en op zijn tijd moet wor-

den afgemaaid, uitgespreid en daarna op hoopen gesteld. Dit

bezwaar is aan aile wegen gemeen, maar langs den Spaarnwou-

der-dwarsweg geringer dan langs de hoofdvaart, omdat hier een

breeder grasrand, en dus meer gras is Na rijp overleg met

den Heer Mr j. p. amersfoordt, Burgemeester van Haarlem-

mermeer, werd besloten de Spaarnwouder-dwarsweg te behouden,

en wel het deel te meten tusschen de Hoofdvaart, en een punt

niet te ver van het fort bij het Schiphol. De voornaamste drie-

hoeken, o:n tot den afstand Amsterdam-Haarlem te komen, zijn

in Tig. 1 voorgesteld, waarin A = Amsterdam, H = Haarlem

S --= fort bij het Schiphol, L' =* fort bij de Liede, L = Stoom-

gemaal de Lijnden, K = Kruisdorp, Z = de Zaan, aan de over-

zijde van het Y, en mn de te meten Basis is.

mn Wordt door kleine driehoeken verlengd tot S, waardoor

men ?//S bekomt, zijnde zeer nabij de loodlijn op de zijde K L
in den driehoek K L S. Uit hoekmetingen in m, S, K en L wordt

hiermede K L gevonden, eene zijde van den driehoek K L L'.

Hieruit weder L' w 9
en dus ook L' S, dat is eene zijde van den

driehoek L r

Z S. Hieruit wordt dus gevonden S Z ~ den afstand

van het fort bij Schiphol tot den toren op de kerk te Zaandam.

Uit Z S eindelijk met behulp der driehoeken Z A S en Z H S

komt de gevraagden afstand A H van Amsterdam tot Haarlem.

Het spreekt van zelf dat men A H door meer andere driehoe-

ken, die in de Figuur te maken zijn, vinden kan; zoo b. v.

is de driehoek L K H een zeer geschikte, waardoor de plaats

van II, ten aanzien van de lijn KL, goed bepaald kan worden

;

dus ook de lijn H S enz. enz. Er is dus overvloedig gelegen-

heid om door hoekmetingen te komen tot meerdere bepalingen

van den afstand A H, en om tot eene meest waarschijnlijk ge-

middelde uitkomst te geraken.

Om den kleinen afstand m L te vinden en dus L S met

nagenoeg dezelfde juistheid als de gemeten Basis M N is ergens

in p bij de meting een kleine paal van l Meters lengte in

den grond geslagen, tot onder den beganen grond, en daarop

een vast merkteeken gemaakt ; m p is zoodanig gekozen dat de

hoek mpL weinig van \o' verschilt, — Dergelijke paal-
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tjes met merkteekens er op — maar tot onder den heganen

grond — zijn er meerdere geslagen, o. a. ook, aan de zijde

van Schiphol, met het doel om de Basis tot aan het fort S te

verlengen, door driehoeksmeting.

Overeenkomstig dit plan om de Basis te meten op den

Spaarnwouder-dwarsweg, tusschen de hoofdvaart en het fort bij

Schiphol, is de Basis-meettoestel en wat verder benoodigd zijn

kon van hier vervoerd geworden. — Een bezwaar deed zich

hierbij op, te weten dat er geen waterweg is tot in den Haar-

lemmermeerpolder ; er is geen sluis die toegang uit de ring-

vaart naar binnen verleent. — De toestel moest dus over den

ringdijk gedragen en in een ander vaartuig overgeladen wor-

den. — Maar ook dit andere vaartuig was niet in den Meerpol-

der aanwezig, althans een geschikt vaartuig was daar niet te be-

komen. Een vaartuig, buiten den polder gebouwd, is dus mede

over den dijk gesleept moeten worden. — Doch genoeg van

deze bijzonderheden, die altijd in meerdere en mindere mate

plaats vinden ; dat ik mij alleen tot de meting als zoodanig

bepale.

De toestel van repsold bestaat, zoo als U bekend is, uit

vier staven : twee van vier meters ieder, (Eig 2) en twee van

één meter lengte (Eig. 3) — De eigenlijke meetstaven zijn

vervat in sterke ijzeren buizen, en bestaan ieder uit een dubbel-

tal : een zinken en een ijzeren staaf. — De lengten zijn aan-

gewezen door fijne streepjes, op glaasjes getrokken, die op de

ijzeren en zinken staaf bevestigd zijn. De ijzeren staven hebben

maar één streep op de glaasjes, om het einde der lengte aan te

wijzen ; de zinken staven hebben op de glaasjes, waarvan zij

voorzien zijn, eene vercleeling in 10 de gedeelten van millimeters.

Deze strepen worden verlicht door doorschijnend licht, en wor-

den in microscopen met micrometers voorzien waargenomen.

De microscopen, 4 in getal, bevinden zich boven de twee staven

van één meter. De twee microscopen van ieder der éénmeter-

staven, zijn door eene sterke ijzeren buis verbonden (Zie fig. 3)

;

zij kunnen gerigt worden op de uiteinden van de éénmeter- staaf,

waartoe zij behooren ; en ook, wanneer die één-meter-staaf tus-

schen het vóóreind van een viermeter-staaf, en het achtereind

van de andere viermeter-staaf geplaatst is, kan, door eene zijde-
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lingsche verplaatsing van q q, waartoe eene geschikte inrigting

gemaakt is, hetzelfde microscopen-paar op genoemd vóór- en

achtereinde geplaatst worden, ten einde den afstand dier einden

te meten.

De ijzeren buizen waarin de meetstaven gevat zijn, worden

gedragen door ijzeren bokken : de viermeten staven door twee

bokken ieder; de éénmeter staven ieder door één ijzeren bok

of schraag.

Het stelsel dat hierbij gevolgd is, bestaat in het volgende:

Het achter- of volgende einde B van een viermeter-staaf (fig. 2)

wordt ondersteund zoo na mogelijk juist onder het einde der

maat, door eenen cylinder waarboven een bolletje p. Dit bolletje

sluit in eene kegelvormige opening. De andere ondersteuning

geschiedt door het tweede bokje in n op \ a \ van den ge-

heelen afstand van het vooraangaande- of voorste einde A . In dit

punt n rust de ijzeren koker op rolletjes, zoo dat eenige voor-

of achterwaartsche beweging mogelijk blijft. — De rolletjes zijn

met de assen aan de ijzeren kokers verbonden, en loopen op

sporen, die op het bokje rusten en die, door middel eener

schroef, zijdelings heen en weer bewogen kunnen worden. De

cylinder met het bolletje p er op, heeft drie bewegingen : eene

op- en nederwaarts; eene tweede voor- en achter uit, en eene

derde zijdelings heen en weder. — Door middel dezer drie be-

wegingen kan het achtereinde B der staven onder een micro-

scoop van een der éénmeter-staven gebragt worden, dat reeds

in de Basislijn geplaatst is. Op deze manier komt ook het be-

gin B der viermeter-staaf in het verticale vlak der Basis. —
Het vóóreinde A draagt een porseleinen knop, met een gaatje

in het midden, dat juist met de afscheiding van de ijzeren

en zinken staven in den koker moet overeenstemmen. Door

in het verlengde van B A, dat is naar de zijde waarnaar men

bij de meting voortgaat, een kijker op genoegzamen afstand te

stellen, in het verticale vlak der basis, en in dit vlak beweeg-

baar, zoo als b. v. een aan een theodoliet verbonden kijker,

die juist in het verticale vlak der Basis gerigt is, kan men het

midden van den knop op A waarnemen. Wanneer dit midden

niet in het verticale vlak der Basis gezien wordt, wordt het

door eene zijdelingsche verplaatsing der sporen bij n, waarop de
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rolletjes rusten, in genoemd vlak gebragt, en dus aan de staaf

A B de gevorderde rigting gegeven. — Deze wijze van rigten,

waarbij het achtereinde B op de plaats blijft en over een bol-

letje p bewogen wordt, is zeer doelmatig. — Het is alleen lastig

en vermoeijend, dat telkens een der waarnemers een eind weegs

van meerdere meters heen en terug moet afleggen, om het

einde A in den kijker te gaan waarnemen. — Indien door een

kijker, aan de staaf A B verbonden, vooruitziende op een der

Bakens, konde gerigt worden, zoude, het meer gemak geven,

en naar ik overtuigd ben, de naauwkeurigheid zoude even

groot zijn.

Wat de éénmeter-staven (fig. 3) betreft, hierbij is hetzelfde

stelsel in acht genomen, met dit verschil alleen, dat de twee

bokken, waarop een viermeter staaf rust, tot één grooten bok

of schraag zamengetrokken zijn. Het achtereinde B wordt door

een bolletje p, boven op een cylinder, ondersteund. Deze cylinder

kan ook op- en nedergeschroefd worden, en tevens voor en

achteruit, en zijdelings heen en weder bewogen worden. Bij n

rust de koker met twee rolletjes op twee spoortjes welke op en

neder, en ook zijdelings, door schroeven verzet kunnen worden.

Deze staven van 1 el komen niet in het verticale vlak der

Basis te staan, maar op een kleinen afstand van enkele centi-

meters, in een evenwijdig vlak. De microscopen-drager q q, met

de microscopen, wordt gesteld boven de einden A en B van de

éénmeter-staaf, dus ter zijde van de Basis; door de boven

vermelde zijdelingsche verplaatsing kunnen de microscopen ver-

volgens in het vlak der Basis gebragt worden. In dezen stand

moeten zij op de einden van twee viermeter-staven gerigt zijn,

namelijk het eene microscoop op een voorgaand einde A van

een der viermeter-staven, en het andere microscoop op het

achter- of volgend einde B van de andere viermeter-staaf.

Wat de meetstaven zelve betreft die in de ijzeren kokers be-

vat zijn, deze zijn, zoo als reeds vermeld is, ieder zamengesteld

uit twee gelijke staven, een ijzeren en een zinken staaf, die

nevens elkander liggen. Zij zijn door middel van rolletjes waarop

zij steunen, en andere waartusschen zij loopen, zoo zamengevoegd,

dat ieder op zich zelve zich vrijelijk kan uitzetten en inkrimpen,

waarbij de eindglaasjes op de ijzeren en zinken staven zich
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nevens elkander in de lengte-rigting heen en weder bewe-

gen. — Er was echter een verbindingspunt van de staven., zoo

aan elkander als aan de ijzeren kokers, noodzakelijk: vooreerst,

om eene toevallige verschuiving van de eene staaf langs de andere

te voorkomen en ten tweeden, om te verhoeden, dat de staven in

de kokers heen en weder konden bewegen. Dit verbindingspunt

is bij de lange 4 els staven ongeveer in het midden m gemaakt

;

bij de korte 1 els staven, nader bij het vooreinde A, op onge-

veer 1 palm afstands van dat einde.

Het vermelde omtrent den Basis-meettoestel is voldoende om

het gronddenkbeeld te verstaan, dat bij de vervaardiging gevolgd

is, en het is wel niet noodig verdere détails op te noemen, die

overigens gezien kunnen worden in eene photographische afbeel-

ding, gevoegd bij eene gedrukte beschrijving, welke door de

HH. repsold aan de Akademie is gezonden; alleen wil ik nog

kortelijk het afzetbolletje, den afzetcylinder en de verlichters of

illuminatoren vermelden, waardoor, bij het achter elkander staan

der staven de eindglaasjes verlicht worden.

Het door ons dusgenoemd afzetbolletje b (fig. 5) is van staal,

en heeft ongeveer 11 a 12 mm. middellijn. Dit bolletje is op

eene ijzeren plaat bevestigd, en wel op twee ijzeren sleden, die

in regthoekige rigtingen verschoven kunnen worden, doormiddel

van schroeven en sleutels, om deze te draaijen.

Aan de onderste plaat zijn drie ijzeren pennen, om die plaat

vast in den grond te zetten. Wanneer het bolletje ten naasten

bij gezet is onder het punt waar men eene meting wil eindigen

(b.v. des avonds) dan kan het zeer juist daaronder gebragt wor-

den, door het zooveel noodig te verschuiven. Om dit laatste te

bewerkstelligen dient de zoogenaamde afzetcylinder. — Deze

ijzeren cylinder, A D (fig 6), eindigt onder bij D met een aan-

gezet stuk koper, waarin eene kegelvormige uitholling is, die

om het afzetbolletje kan sluiten. — De cylinder op het bolletje

staande wordt in evenwigt gehouden door middel van een ijze-

ren mantel G H E E. Bij B sluit de cylinder in een koperen

ring, tegen drie steunpunten; welke ring ook in twee regthoe-

kige rigtingen verschoven kan worden, evenals het bolletje bij

D. De cylinder is van boven voorzien van een gevoelig niveau

J. Hij kan dus, hetzij door het ondereinde D met het bolletje
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of het boveneinde B te verschuiven, verticaal worden gezet, en

ook, door onder en boven evenveel te verschuiven, evenwijdig

aan zich zelf verplaatst worden. Het verplaatsen van het bolletje

D, onder den mantel G H, geschiedt door middel van lange

sleutels als L, die tot onder reiken en boven buiten den mantel

uitsteken. In de Figuur is de mantel voor de helft open geteekend,

met het afzetbolletje voor de helft zigtbaar. G en H zijn twee

met glas bedekte openingen, om licht in den mantel toe te

laten, en het bolletje te kunnen zien.

De cylinder zelf bestaat uit twee deelen, BD en CA; het

onderste deel B C is grootendeels (of geheel?) een koker, waarin

het tweede of bovenste deel A C op- en nedergeschoven kan

worden. — Deze beweging geschiedt met eene groote juistheid

door aan een knop K te draaijen. — Het boveneinde A is

voorts voorzien van een glaasje met verdeelingen, dat ook

— door middel van een prisma — met doorvallend licht ver-

licht wordt. Dit licht wordt toegelaten door eene opening een

weinig onder en ter zijde van A in den cylinder gemaakt.

Wanneer de cylinder verticaal staat boven het bolletje, en het

bovenvlak A zoo hoog opgeschoven is, tot onder het microscoop

dat het eindpunt der meting (voor eenigen dag) bevat, dan kan

dit eindpunt boven op den cylinder afgelezen worden, en dus

worden overgebragt op het bolletje dat op den grond staat.

Om het bolletje met voldoende zekerheid eene vaste stelling

voor eenen korten tijd op den grond te geven, worden vooraf,

onder de plaatsen waar de drie ijzeren punten van de onderste

ijzeren plaat staan zullen, houten kegelvormige pennen, (ongeveer

3 decimeters lang) in den grond geslagen, en de punten der

genoemde ijzeren pennen weder in de bovenvlakken der houten

pennen geslagen, en dus vast gezet.

De afzetcylinder werd dan (nadat het bolletje goed geplaatst

was) weggenomen en de mantel bleef staan, van boven met een

ijzeren deksel gedekt, dat er op geschroefd werd. Het bolletje

was op die wijze reeds beveiligd ; maar tot meer zekerheid werd

over den mantel nog eene zware houten kap, in den vorm van

een afgeknotte vierhoekige pyramide, gezet.

Omtrent de verlichters of illuminatoren valt alleen op te

merken : dat het licht, dat van boven invalt, op hellende pa-
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pieren vlakjes teruggekaatst wordt; verder door naauwe hori-

zontale buisjes naar kleine glazen prisma's gaat en, door deze

verticaal opwaarts teruggekaatst wordende, door de eindglaasjes der

ijzeren en zinken staven heen, in de microscopen komt. De

genoemde naauwe horizontale buisjes zijn bij A en B (lig. 1

en 2). aangewezen. De daar ook geteekende verticale buisjes

dienen ter afwering van het zijdelingsche licht, dat hinderlijk

zoude zijn voor het duidelijk zien.

De genoemde papieren vlakjes zijn aan de einden der kokers

bevestigd, en verlichten de glaasjes der aanüuitenfle staven. De

porseleinen knoppen aan de vooraangaande einden A der kokers

doen mede dienst als verlichters; maar niet zoo goed als de

papieren vlakjes. Deze laatste zouden doelmatig de porseleinen

knoppen kunnen vervangen, indien over het midden er van

eene opstaande inktstreep getrokken was.

Komen wij tot de metingen, en wel beginnende b.v. met

het begin van eenen dag. In fig. 7 stelt c bij o de afzet-

cylinder voor, staande boven het afzetbolletje ; III verbeeldt de

staaf III van een meter, met zijne microscopen. Het microscoop

links is gerigt op de verdeeling in het bovenvlak des cylinders,

en wordt afgelezen. De cylinder wordt verwijderd en de staven

I, IV en II worden geplaatst en behoorlijk gerigt, (fig. 7, 1) ; hier-

mede verloopt eenige tijd. Het microscoop links van staaf III

blijft inmiddels onaangeroerd staan, en het einde regts van staaf I

is onder dit microscoop gebragt. Hierna volgen de aflezingen der

microscopen. Deze aflezingen zijn altijd dubbel gedaan, door mij

en door den Heer a. n. i. van hees. Wanneer ik aan het eene

einde eener staaf waarnam, geschiedde gelijktijdig eene waarne-

ming door den heer van hees aan het andere einde; uitgezonderd

alleen de eerste aflezing van het microscoop links van de staaf

die hier als N°. III (1 fig. 7) is aangewezen, zoo op den

cylinder als op het einde regts van de lange staaf I ; het ge-

lijktijdig aflezen konde hier niet plaats hebben, daar door hal-

zelfde microscoop moest gezien worden. — De verdere aflezingen

geschiedden op de volgende wijze

:



( 277
)

1 en 3, lïg. 7.

Stamkart. VAN Hees.

Staaf. y z y' z' Staaf.
!

r z
v!

2'

III III

I 8 7 I 5 6

IY 4 3 1 2 IV 1 2 4 3

II 5 6 II 8 7

2, Mg- 7.

IV
'|

8 7 II 5 6

4 3 1 2 III 1 2 4

3 6 I 8

IV

II

III

y en 2 zijn de aflezingen op de vooraangaande einden der

ijzeren en zinken staven; y en z' beteekenen de aflezingen op

de achter- of volgende einden der staven. In de figuren zijn

de vooraangaande einden, links, de volgende- of achtereinden regts

gekeerd.

De getallen 1, 2, 3 tot 8 beteekenen (niet de waargenomen

getallen maar) de tijdsorde van de aflezingen: 1 werd door mij

waargenomen, terwijl door den Heer van hees ook 1 waarge-

nomen werd, 2 gelijktijdig met 2, enz.

Die rangorde was in het algemeen, voor ieder waarnemer

ijzer, zïnk\ zink, ijzer. — In den beginne evenwel is dit laat-

ste niet streng in acht genomen, maar is meermalen ijzer, zink;

ijzer, zink opgeteekend. — Bij de korte staven van 1 meter,

was het ook eigenlijk vrij onverschillig of men eerst ijzer en

zink, en dan zink-ijzer, of laatstelijk ijzer-zink aflas, omdat

de veranderingen, die met den tijd voortgingen, gedurende de

aflezingen niet merkbaar waren. Bij de viermeter-staven was

dit maar al te dikwijls anders.

Op de éénmeter-staven III en IV stemden onze waarne-
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mingen steeds genoegzaam overeen binnen de grenzen der waar-

nemingsfouten, en behoudens de kleine persoonlijke fouten.

Bij de staven van viermeters I en II was de overeenstemming

veel minder. Doorgaans waren de verschillen grooter dan aan

waarnemingsfouten geweten konde worden : er had meestal eene

met den tijd voortgaande verandering, hetzij vermeerdering of

vermindering der waargenomen getallen, plaats. Door de aange-

wezen rangorde der opteekeningen kunnen evenwel, door het

midden te nemen tusschen de opteekeningen van de beide

waarnemers van dezelfde grootheid, waarden bekomen worden

alsof zij alle vier yy
z, /, z', nagenoeg gelijktijdig geobserveerd

waren.

In 1 en 3 (fig. 7) is b v. voor staaf I het getal y waarge-

8 4-5
nomen, gemiddeld op het tijdstip dat door = 6^ kan

Z

aangeduid worden; het getal z op een gemiddeld tijdstip dat

7 + 6
aangewezen wordt door — 6\ ; het getal y' van staaf

Z

II is op den gemiddelden tijd = 6t, en het getal z'

Z
n

|
ij

op gelijken tijd =6} bepaald. — De naar elkander
Z

gekeerde einden van de viermeter-staven I en II (1, 2 en 3

fig. 7) kunnen op deze wijze geacht worden als op een zelfde

oogenblik (6
l

2 ) bepaald te zijn.

Uit de eerst gedane aflezingen 1, 2, 3 en 4, die op de staaf

IV zelve genomen waren, volgt de afstand der microscopen

4 + 1 3 + 2
van staaf IV, — maar op het tijdstip — =-.

2 2

2-J-3 1 + 4= = %\. Deze afstand bekend zijnde, worden
z z

de microscoopdragers verzet, en op de einden vooraangaawde van

I, en volgende van II gerigt, en wordt dus de afstand dier einden

gevonden op het tijdstip 6); indien inmiddels van den tijd 2[

tot den tijd
6.J,

geene verandering in den afstand der micro-

scopen heeft plaats gehad.

De eerste reis is het vooraangaande einde van staat II, 9
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meters van het begin verwijderd; (I fig. 7). De tweede reis

komt liet einde der staaf I, tot op 14 meters; en zoo voort-

gaande is het voorste einde van een viermeter-staaf telkens 5

meters, dus de «de maal 4 -f 5 n meters van den cylinder

verwijderd. Om dan te kunnen eindigen, en het afzetbolletje te

kunnen plaatsen, moet nog een éénmeter-staaf aangezet worden,

(die anders steeds achter blijft) daardoor wordt de gemeten af-

stand (« I 1) X 5 meters.

Zien wij wat bij dit alles wordt ondersteld : de eerde onder-

stelling is, dat wanneer bij het begin het vooraangaand micro-

scoop (van staaf III) boven den cylinder gezet is, dit ook in de

ruimte dezelfde plaats blijft behouden, althans totdat de staven

1, IY en II aangezet en gerigt zijn, en de aflezingen gedaan

worden. — Deze onderstelling is evenwel zelden, en welligt

nimmer zoo geheel waar, dat de plaatsverandering van het mi-

croscoop minder dan eene waarneembare grootheid zoude bedra-

gen. — Het practische bewijs hiervoor is de omstandigheid, die

wij herhaaldelijk hebben waargenomen, dat als het microscoop

op den cylinder gerigt is, en men één of twee minuten wacht

en de aflezing herhaalt, telkens een ander getal wordt waarge-

nomen. — Dit heeft vooral bij een toenemende warmte — zoo

als des morgens, of bij eene afnemende, gelijk des avonds,

plaats. Hierbij moet natuurlijk de cylinder verticaal gehouden

worden. — Het is meermalen voorgekomen, dat 's morgens het

microscoop naar één rigting scheen te zullen blijven voortgaan,

en dat er een geruime tijd moest gewacht worden (tot b.v.

soms 30 minuten toe) alvorens het geraden scheen om den cy-

linder weg te nemen en de andere staven aan te zetten en te

rigten.

Eene hoeede onderstelling is, dat, na de eerste aflezing op

het achter- of volgend einde van staaf I, tot de aflezing op het

vooraangaande einde van I en de (gelijktijdig geachte) aflezing

op het einde van staaf II, het achter- of volgend einde van

staaf I op dezelfde plaats in de ruimte blijft. — De derde

onderstelling is, dat na de aflezingen (in 1 fig. 7) tot aan de

aflezingen in 2, het achter- of volgend einde van staaf II ook

blijft waar het was, dat is gedurende al den tijd benoodigd om

de staven I en III te verzetten en te rigten. — Deze beide
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onderstellingen, vooral de laatste of derde, zijn aan bedenking

onderhevig.

In de figuren '2 en 4 is aangewezen hoe de ijzeren en zin-

ken staven aan elkander en aan de ijzeren kokers, waarin zij

bevat zijn, in het midden m zijn verbonden. De voorwaarde nu

dat het volgend of achtereinde B op dezelfde plaats blijft, hangt

van twee voorwaarden af: 1°. dat het bolletje p boven den

drievoet op dezelfde plaats, dat is in rust, blijft; 2°. dat uitzet-

tingen of inkrimpingen door temperatuursveranderingen, in de

ijzeren kokers, en in meetstaven, de achtereinden B dezer laatste

in rust laten blijven.

Nemen wij aan dat p in rust blijft, maar dat de warmte toe-

neemt. Dan zal door de uitzetting van de ijzeren koker het

punt m zich vooruit verplaatsen, en, omdat de ijzeren en zinken

staven bij m aan den koker vast zitten, deze beide medevoeren.

De ijzeren staaf zet zich echter ook uit, en hierdoor zal haar

achtereinde, bij B, weder teruggaan. Konde men nu aannemen,

dat de temperatuursverandering in den ijzeren koker en in de

ijzeren staaf dezelfde was, en dat de uitzettings- coëfficiënten van

beide metalen gelijk waren, dan zoude het einde B der staaf

weder op dezelfde plaats komen — of liever het zoude in ftoét

gebleven zijn. Dit aan te nemen is evenwel blijkbaar tegen

hetgeen werkelijk gebeurt. De temperatuursveranderingen komen

van luiten, dus zal altijd de koker eerder warmer, of eerder koe-

ler worden dan de staaf daar binnen.

De kokers zijn bovendien zwart geverwd, en dit bevordert

natuurlijk eene spoedige verwarming en afkoeling. Zij kunnen

onbedekt in de zon staande, zoo heet worden, dat men naau-

welijks de hand er op houden kan. Eene gelijkheid van uit-

zettings-coëiïicienten aan te nemen, tusschen het ijzer van den

koker en het ijzer van de staaf, is ook blijkbaar niet geoorloofd.

Het is dus, al blijft het bolletje p op dezelfde plaats, geheel

onzeker, of het einde B der ijzeren meetstaaf in rust blijft. —
Het komt mij alzoo voor, dat het beter geweest zoude zijn, zoo

de verbinding m der staven aan de kokers, zoo na mogelijk

bij het achtereinde B gemaakt was — indien daartegen geene

technische bezwaren bestaan, die ik echter niet zie.

Dezelfde opmerking geldt ook voor de staven van éénmeter
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echter minder, omdat deze viermaal korter zijn, maar in verhou-

ding weder iets meer, omdat de verbinding m voorbij het mid-

den, en wel naar den kant van A is.

De onderstelling dat het bolletje p op dezelfde plaats blijft,

is ook niet voldoende aanneembaar, vooreerst omdat eene onge-

lijke temperatuurs-verandering van de poten van het bokje nood-

wendig het boveneinde p moet doen bewegen, naar deze of gene

zijde 5 ten tweeden omdat eene buiging van den grond, of eene

kleine ongelijke inzakking van één of twee der poten, hetzelfde

gevolg moet hebben. De poten van dit bokje staan daarbij niet

verder dan 5& centimeters uiteen.

Dat eene buiging van den grond in den Haarlemmermeer-

polder ligt plaats heeft, hebben wij ruimschoots ondervonden.

Bij eene voorloopige oefening om met den toestel te meten,

werden de bokken of schragen eerst eenvoudig nedergezet op

den grasrand, op het gras ; het bleek echter spoedig dat zij op

die wijze niet voldoende vast stonden. Het gras en de verschil-

lende gewassen, die in den grasrand groeiden, hadden, hoe wei-

nig ook, toch nog zooveel veerkracht, dat deze niet geheel door

liet gewigt van bokken en staven onschadelijk werd. — Hier-

toe heeft welligt bijgedragen, dat door de overmatige warmte,

zonder regens, het gras en de struiken voor een deel verdord

waren. Wij hebben toen beproefd om de bokken of schragen

op planken te zetten ; maar deze proef gaf nog minder vol-

doende uitkomsten. Ten laatsten heb ik mij bepaald, om on-

der elke poot van elke schraag het gras of de struiken met een

schop te doen wegsteken, en die poten onmiddellijk op de aarde,

die zoo veel mogelijk vast getrapt werd, te laten rusten. Door-

gaande, of genoegzaam zonder uitzondering, moesten daarbij die

poten — althans 1 of 2 daarvan — opgewigd worden, omdat

de grond te ongelijk was. Hiertoe dienden een geheel stel van

grootere en kleinere houten wiggen.

Het bleek bij die eerste proefnemingen echter ook, dat de

grond zelf eene merkbare buiging verkreeg enkel door het ge-

wigt van een mensch. Wanneer een microscoop gerigt was op

een der einden van een viermeter-staaf, en iemand, op den af-

stand van 1 a \\ el van den waarnemer bij het microscoop

staande zich verplaatste, dan was dit zeer merkbaar in het mi-
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croscoop. Zelfs indien de waarnemer, door het microscoop ziende,

een voet iets verzette, of het gewigt van zijn ligchaam een wei-

nig van den eenen naar den anderen voet overbragt, dan was

dit zeer duidelijk in het microscoop te zien. Het middel hier-

tegen was echter spoedig bij de hand, te weten, dat wij ons

op lange planken plaatsten, die alleen aan de einden ondersteund

werden, en overigens den grond niet raakten. Hierdoor werd de

drukking van het gewigt des ligchaams verdeeld, en van bet

punt van waarneming verwijderd.

Bij aflezingen der microscopen op de éénmeter-staven was

geene buiging van den grond hinderlijk — natuurlijk omdat

de microscopendragers boven op de kokers der éénmeter-staven,

en met deze op dezelfde schraag rustten, en dus met de staven

eene gemeenschappelijke beweging hadden.

Zoo, door de genomen voorzorgen, de aflezingen op de lan-

gere staven mogelijk zijn geworden, bhjkt toch, dat er moeije-

lijk met volle overtuiging een toestemmend antwoord te geven

is op de vraag, of het bolletje ;; (op onmerkbaar weinig na)

dezelfde plaats in de ruimte blijft behouden, gedurende den tijd

noodig om de twee achterstaande staven, en eerst de bokken

waarop zij rusten, naar voren te verplaatsen en te rigten ; waarbij

het onvermij delijk is, dat de grond niet eenige k]eine buigin-

gen ondergaat, door het voorbijgaan van de arbeiders, die de

bokken en staven verzetten. Deze buigingen moeten daartoe

in de veerkracht des bodems besloten blijven en zich geheel

hersteld hebben bij eene volgende aflezing.

Wat de temperatuursveranderingen betreft, hebben wij zoo

veel mogelijk getracht die te verminderen, door de ijzeren,

zwart geschilderde kokers, wanneer de zon scheen, en dit was

meestentijds het geval, met witte lakens en doeken te bedek-

ken, hetgeen evenwel wel goed maar niet als genoegzaam er-

kend is. Een ander, beter middel is om den gelieelen toestel,

door eene soort van verplaatsbare zonnetent te overdekken, en

aldus zoo veel mogelijk te voorkomen, dat hij onmiddellijk door

de zonnestralen getroffen wordt. — Moeijelijk echter was het

dit geheel te verkrijgen. Bij het verdragen der staven ware zij

eenen korten tijd aan de zon blootgesteld ; of wel de zon scheen

ergens op de poten der bokken enz. — De zonnetent was even-
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wel alleen bruikbaar bij stil weder, of bij eene geringe wind-

sterkte. Niet zelden moest zij weggenomen worden, uithoofde

van den wind, of te vreezen hevige windvlagen., zooals op eene

nog zoo weinig bebouwde vlakte als de ïïaarlemmermeerpolder,

niet ongewoon zijn. De tent moest dan weggenomen worden,

daar zij dreigde om te waaijen. Een paar maal zoude dit zelfs

gebeurd zijn, zoo zij niet nog gelukkig door ons en onze ar-

beiders was vastgehouden. Gelukkig dat bij zulke gelegenheden

van zonneschijn en wind, de afkoeling ook sterk is, en dus de

verwarming door de zon veel verminderd wordt; bij stil betrok-

ken weder, is de meting het best.

Ik besluit dus, met betrekking tot den Basis-meettoestel van

repsold, dat er bij de meting eene kleine onzekerheid overblijft,

door de uitzettingen en inkrimpingen ten gevolge van tempe-

ratuurs-afwisselingen van de ijzeren kokers, waarin demeetsta-

ven besloten zijn — uitzettingen waarvan de hoegrootheid of maat

geheel onbekend blijft. De waar te nemen verandering in het

verschil van lengte tusschen de zinken en ijzeren meetstaaf, geeft

wel de lengte van deze laatste, maar zij kan onmogelijk geven

de hoegrootheid der verplaatsing van de ijzeren en zinken staaf

te zamen, door de uitzetting der kokers waaraan zij, buiten het

rustpunt van deze, verbonden zijn. Ten anderen, dat er ook

eene kleine onzekerheid ontstaat door temperatuurs verandering,

indien de poten der bokken, die de ondersteunings-bolletjes (/;)

van de achter- of votyenrfe einden der staven dragen, ongelijk

uitzetten of inkrimpen. Om beide redenen geloof ik dat het

doelmatig zoude wezen, zoo de ijzeren kokers, 1°. wit en niet

zwart geverwd waren ; 2°. zoo zij door eene weinig warmte

geleidende stof omwoeld waren; 3\ indien er, op eenigen af-

stand een ligt scherm tegen de zonnestralen aan verbonden

konde zijn. Dit laatste is wettigt niet zoo gemakkelijk te ma-

ken, omdat het belemmerend konde worden, in de behandeling

der zware kokers en staven.

Ten anderen zoude ik de voorkeur geven aan houten schragen,

althans schragen met stevige wijd uiteenstaande houten poten
;

als ook aan eene verbinding der microscopen door middel van

hout in stede van door ijzeren kokers.

Th o.eb het gebruik van den toestel van RErs<>L<'> aangewezen
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zoo als ik geloof, dat liet in het plan van zijne zamenstelling

gelegen is, en zoo als ik aanvankelijk dat werktuig gebezigd

heb. Een ongeluk heeft hierin eene verandering gebragt. Door

eene onvoorzigtige haastigheid van een arbeider is, den 6'- en

Augustus j.L, een der lange of vierineter-staven niet een der

einden tegen den grond gevallen, zoodat de eindglaasjes daar

verbrijzeld zijn. Die staaf was daardoor buiten dienst gesteld, en

dien dag zijn er natuurlijk geene verdere metingen gedaan. Ook den

volgenden dag niet, toen de Heer olland, Instrumentmaker te

Utrecht, op mijn verzoek ter plaatse van liet ongeluk was gekomen,

om de schade op te nemen en ze te herstellen. Dit laatste was

geene gemakkelijke taak, en konde natuurlijk niet anders dan in

de werkplaats geschieden ; daarbij moest er noodwendig meer tijd

verloopen, dan voor de basismeting gemist konde worden. Ik heb

het genoegen aan de Vergadering te kunnen mededeelen, dat

de herstelling — althans voldoende — geschied is, of daar op

dit oogenblik er nog iets aan veranderd moet worden, geschie-

den zal.

Genoodzaakt zijnde de basismeting te staken, of haar met drie

staven voort te zetten, bleek bij eenig nadenken al spoedig,

dat dit laatste niet alleen zeer mogelijk was, maar dat zelfs de

naauwkeurigheid er bij moest winnen, zonder dat in spoed iets

verloren zoude worden — of liever zonder dat de, betrekkelijk

andere basismetingen, geringe dagelijksche vorderingen, nog ge-

ringer zouden worden.

Het begin der meting, het stellen van een microscoop boven

den afzetcylinder (fig. 8) blijft als met de vier staven. De cy-

linder wordt weggenomen, en het achter- of volgend einde van

de viermeter-staaf I wordt onder het microscoop gesteld, en de

staaf in het verticale vlak der Basis gerigt. Daarop volgt dan

de éénmeter-staaf IV. Nu worden eerst de microscopen van IV

afgelezen op de staaf IV zelve, ten einde den afstand dier mi-

croscopen te bepalen. Vervolgens worden gelijktijdig afgelezen

door de tnree waarnemers, de twee einden van de viermeter-staaf

I, die tusschen de éénmeter-staven in ligt; namelijk — indien

de waarnemers kortelijk door S en H worden aangewezen, de voor-

aan gaande en volgende uiteinden eener ijzeren staaf door y eny'

;

een er zinken door z en z' — naar het volgende schema:
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1°. door S . . y' door H . . y i gelijktijdig op een nion-

2°. // S z' // H z \ deling gegeven teeken.

Omwisseling.

3\ // II z // S Z \

\ // //

4 ;\ w h.. y // s .. y j

Men bekomt dus, genoegzaam op het gemiddelde tijdstip

door S. en H : ƒ , z' . . . . y, z.

waardoor voor dat tijdstip de afséand van het vooraan-

gaande einde van de een-m eter -staaf III, tot het achter- of vol-

gende einde van staaf IV, gevonden wordt.

Staaf III wordt nu 10 meters vooruit gedragen en de vier-

meter-staaf I wordt in het verlengde van staaf IV gebragt, zoo

a?s in 2, fig. 8, is voorgesteld.

Hierna worden de microscopen van III, op de staaf III zelve

afgelezen, en dan weder gelijktijdig de einden van de tusschen

liggende viermeter-staaf I.

Het voordeel van deze manier is hierin gelegen, dat men

geheel onafhankelijk wordt van eene mogelijke verplaatsing, uit

welken hoofde ook, van de tusschenliggende staaf I, want men

heeft op nagenoeg een enkelvoudig oogenblik de lengte van die

staaf en den daarmede vergeleken afstand tusschen de beide

één-meter staven waargenomen ; welke veranderingen, voor of

na dat tijdstip met de viermeter-staaf hebben plaats gehad, of

verder gebeuren, blijft geheel zonder invloed op de meting.

Hetgeen vereischt wordt is dit, dat het voorste microscoop, van

de vooraangaande éénmeter-staaf, gedurende de verplaatsing en

rigting der beide andere staven, op dezelfde plaats in de ruimte

blijft. — Dat dit niet volkomen genoeg onder alle omstandig-

heden kan plaats hebben, althans dat men er niet altijd over-

tuigd van kan zijn, is' boven uiteengezet, maar in elk geval

moet eene plaatsverandering van het vooraangaande microscoop

geringer zijn dan eene te duchten gelijksoortige plaatsverandering

der einden van een viermeter-staaf, en dat wel, omdat de één-

meter staven 4 malen korter zijn dan de vierm eter-staven, en

ten anderen omdat de bokken of schragen die de éénmeter-staven

dragen grooter zijn, en de poten meer uiteen staan, dan de

poten der schragen waardoor het achter- of vaste einde van

een viermeter-staaf door een bolletje (/.') ondersteund wordt

19*
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indien de microscopen, in stede van ëén meter van elkander

verwijderd te zijn, digter bij elkander gebragt waren, en wel

zoo na mogelijk, b.v. tot op den afstand van slechts één deci-

meter, dan zoude hierin een voordeel gelegen zijn; omdat dan

die afstand niet telkens weer zoude behoeven waargenomen te

worden, daar de temperatuurs-veranderingen dan ook 10 maal

minder van invloed zouden zijn, op dien korten afstand. Of liever

nog, — hetgeen mij, dit schrijvende, invalt — zouden de twee

microscopen, die boven de éénmeter-staven staan, tot op eenen

afstand nul van elkander gebragt kunnen worden, dat is door een

eenig microscoop kunnen vervangen worden, waaronder achter-

volgens het vóór- en achtereinde van de lange meetstaaf gebragt

wordt. Alleen zouden nu, even als in de laatst voorgaande on-

derstelling, de bokken of schragen eene passende verandering

moeten ondergaan, vooral met het oog op de buigingen van den

grond, om deze onschadelijk te maken. Goed zoude het zijn dat

de eenige lange staaf, zoo er geene technische bezwaren tegen

zijn, niet 4 maar 5 meters lang ware.

De metingen zijn sedert het ongelukkig vallen van de staaf

il verder ten einde toe voortgezet *) met de drie staven; en

daarbij is telkens des middags, — wanneer het noodzakelijk

was eenige rust te nemen — het bereikte punt op den grond,

door middel van den afzetcyiinder en het bolletje, verzekerd ge-

worden. Aanvankelijk, in de eerste dagen, was dit afzetten in

den loop van een dag niet gedaan, en was de toestel slechts

goed overdekt, maar overigens onaangeroerd, gedurende den rust-

tijd, staan gebleven. — Toen evenwel bleek, dat — hetzij door

ligte aanraking, bij het overdekken, hetzij door temperatuurs-

verandering, of buiging, of eenige inzakking van den grond

onder de poten der schragen, of door dit alles te zamen, —
niet binnen de verlangde bereikbare juistheid, op een onveran-

*) Eene photographische afbeelding van de werkzaamheid dor metirg zoo als wij

bezig zijn geweest, met de daarbij behoorende omringende voorwerpen, en de ar-

beiders, is door den Heer oosterhuis vervaardigd. Door de zorg van den Heer

Mr. j. p. amersfocrdt, is bovendien eene houtsnede naar die afteekening gemaakt, en

met ophelderende santeelceningen in het Weekblad van Haarlemmermeer (gedrukt

bij de drukker tan bokga. te Amsterdam) gtplaatst geworden.
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derlijke stelling van liet voorste microscoop te vertrouwen was,

is telkens, bij rustneming of eenige staking het bereikte punt

afëezet oreworden.o o

Met betrekking tot dit afzetten dient nog het volgende

:

Wanneer een punt bereikt was waar het goed scheen een vast

merk te stellen, dat althans gedurende enkele jaren nog terug-

gevonden zoude kunnen worden, dan werd, 1 of 1 5 ellen voor-

uit, een paaltje van 2 meters lengte in den grond geslagen, met

liet boveneinde even onder den beganen grond. — Na de me-

ting dier 10 of 15 meters, kwam het afzetbolletje juist boven

het paaltje te staan, aldus: Zie fig. 5 en 9.

De vraag was alsdan om de plaats b van het bolletje over

te brengen op het paaltje in a, verticaal onder b. Eene werk-

tuigelijke inrigting — die ligt te maken ware geweest — be-

stond hiervoor niet. Het paaltje was bedekt door de ijzeren

plaat waarop het bolletje zich bevindt, en dus onzigtbaar. Het

bolletje konde niet weggenomen, zelfs niets verzet worden, wanr

dan was de plaats, die het aanwees, verloren; behalve dat het

ook moest dienen om den afzetcylinder er op te plaatsen, en

daar boven een microscoop om de meting weder te beginnen.

Wij zijn hiertoe dus te werk gegaan

:

De drievoet van een theodoliet, — die diende om de staven

te rigten, — werd boven het bolletje gezet, en, door middel

van een schietloodje, de theodoliet verticaal boven het bolletje

gebragt ; de kijker werd eerst gerigt volgens de Basis, en daarna

90" omgedraaid. Nu werd een punt M op den weg bepaald,

(fig. 9) dwars van de basis, op ongeveer 4 a. 5 meters afstands, en

verticaal hierboven de theodoliet in E overgeplaatst. E was dus

een punt van een verticaal vlak, dat normaal aan de Basis was,

en door het bolletje ging. — Dan werd, zoo nabij mogelijk bij

het bolletje een lange koperen spijker met bolronden kop (n) in

den grond gestoken. — Met den theodoliet namen wij nu eerst

waar de horizontale rigting van M naar n, door de draden van

den kijker regts en links den kop n te laten raken, en ook

het midden van den kop te laten snijden.

Dezelfde waarnemingen werden herhaald op het bolletje b. —
Dan werd eerst de afzetcylinder op het bolletje gezet, en daar-

boven een microscoop dat staan bleef ; de cylinder en het bolletje
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werden dan verwijderd, zoodat het bovenvlak van het paaltje

bloot kwam.

Boven in het paaltje werd nu eerst een merk gemaakt, be-

staande mede in een koperen spijker met bolronden kop, die er,

zoo na mogelijk onder de plaats van het bolletje, werd ingeslagen.

Op gelijke wijze als vroeger werd nu dezen koperen kop

waargenomen, en ten slotte nog eenmaal de kop n, waarna zoo

spoedig mogelijk de meting werd voortgezet.

Tot meerdere zekerheid voor de bewaring van het merkteeken

op de paaltjes is bij eenigen, behalve de koperen spijker met

bolronden kop, op het bovenvlak een stukje lood, met hout-

schroeven vastgeschroefd, en dr ar doorheen een koperen draad-

nagel in het pa eitje geslagen, met den kop tot op het lood.

De plaats van den kop der nagels werd op gelijke wijze waar-

genomen. Deze manier geloof ik naauwkeurig tot binnen ^ of ^

mm. — Ware het doenlijk geweest den theodoliet nader bij te

brengen, dan zoude de naauwkeurigheid grooter geworden zijn.

Dit echter werd belet doordien de kijker daartoe niet ver

genoeg uitgehaald konde worden. — Indien de kijker van een

micrometer voorzien geweest ware, dan zoude men insgelijks meer

juistheid hebben kunnen bereiken.

Bij één der eindpunten van de Basis hebben wij de voorzorg

genomen om het bolletje zoo hoog te zetten, dat het merk van

het eindpunt er onder gezien konde worden, en de betrekkelijke

stand van eindpunt en bolletje is regtsl reeks waargenomen.

Indien het gebeurt, zoo als onder anderen bij eene hermeting

bijna onvermijdeHjk het geval moet zijn, dat het bolletje niet

op zeer weinig na te staan komt boven het punt op den bodem

tot waar men meten wil, zoodat er eene bijmeting moet plaats

hebben van meerdere milimeters, tot enkele honderdtallen of

decimeters toe, dan kan op dezelfde manier met den theodoliet

de plaats van het bolletje, en evenzoo de plaats van het ge-

noemde ptint, op eene horizontaal in het verticale vlak der

Basis liggende verdeelde schaal geprojecteerd worden, en aldus

de horizontalen afstand van het bolletje tot meergenoemd punt

bepaald worden. Ik geloof deze handelwijze naauwkeuriger,

dan eene regtstreeksche bij meting op de gewone gebruikelijke

wijze.
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De dagelijksche vordering die wij met den Basis-meettoestel

van repsold liebben verkregen, is gering geweest in vergelijking

van andere Basis- metingen. — Het grootste getal meters op eenen

dag gemeten beloopt slechts 145; gemiddeld over liet geheele

tijdsverloop bedraagt het nog geen 100 meters per dag. — Aan-

vankelijk was de tijd benoodigd tot het verzetten en rigten

der meetstaven, en het aflezen der microscopen ongeveer 20 n
',

iets minder of soms meer, naar gelang van de gesteldheid van

den grond. — Later, bij meerdere oefening, zoo van ons, als

vooral van onze arbeiders, is die tijd tot 15m verhinderd, waarin

dan 5 ir eters gevorderd was. Een e enkele reis zijn welligt 25

ellen in een uur gemeten geworden, maar dit is ook de uiterste

snelheid geweest, die echter opgevolgd werd door meer tegen-

spoed. Ik geloof dus dat met den toestel van repsold, niet veel

meer dan 150 a 200 meters per dag te meten zijn, indien men

in gunstige omstandigheden verkeert.

De eindpunten der gemeten Basis zijn op de volgende wijze

verzekerd door merkteekens, even onder den grond, zoodat zij

niemands opmerkzaamheid wekken, en dus, naar ik geloof, daar-

door het best tegen beschadiging beveiligd zijn. —
Vooreerst aan de zijde van Schiphol: Hier zijn (fig. 10) een

viertal palen in den grond geheid, ieder ter lengte van 8 me-

ters, met de boveneinden onder het laagste waterpeil. De grond

is hier meest klei en zand ondereen. Op deze vier prlen,

die van boven op de gewone wijze verbonden zijn, is een fun-

dament gelegd en hierop is eene afgeknotte vierhoekige pj-ramide

gemetseld A B C D, onder: met handgraauwe moppen, boven: met

Waalsche klinkers. Pe grondvlakte bij het fundament is iets

meer dan 1 meter in het vierkant, de bovenvlakte is zeer nabij

7 decimeters in liet vierkant, en de hoogte is 1,7 meter.

Binnen in dit metselwerk is een hardsteentje EGHF met

Porti. Cement vastgemetseld, hoog 6 decimeters, breed en dik

2 decimeters. Dit steentje reikt tot E F, ongeveer 80 wm

onder het bovenvlak A B der pyramide, welke met eene rol-

laag sluit.

In het hardsteentje is in het midden een omtrent cubiekvormig gat

J uitgehouwen van 50 mm zijde, maar onder iets wijder. (Vergelijk

fig. 11) In deze opening is een koperen blokje, met lood vastge-
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goten, waarvan het bovenvlak tot 5 mm onder het bovenvlak

E P van het steentje reikt.

Op dit koperen blokje eindelijk is een koperen plaat EPMN,
5 m?n dik en 50 mm lang en breed, vastgeschroefd.

Deze plaat, waarvan het bovenvlak in fig. 12 wordt voorge-

steld, heeft in het midden een rond gaatje, waarvan het mid-

delpunt het einde der Basis aanwijst. Om dit middelpunt zijn

nog twee cirkels getrokken van 10 en 20mm « middellijn. —
Op de plaat is voorts gegraveerd het woord Graadmeting en

het jaartal 1868.

Om het aldus gemaakte eindmerk te beveiligen, is eerst over

de plaat en het steentje E F een papier gelegd ; dan de diepte

boven de plaat, binnen de rollaag gevuld met een geschilderd

eikenhouten plankje, aan de randen met linnen strooken als met

werk toegestopt. Over het bovenvlak AB is geteerd kardoes-

papier gelegd, en het geheel bedekt met een hardsteenen dek-

steen ABLK, lang en breed 7 decimeters en dik ruim 1 deci-

meter. Over den deksteen, waarvan het bovenvlak 2 a 3 deci-

meters onder den beganen grond ligt, is weder aarde gestort en

dus alles voor het oog verborgen

.

Mogt, in vervolg van tijd, het in aanmerking komen, eene

eenige meters hooge holle kolom boven het eindpunt zelf te zet-

ten, ten einde daar hoeken te meten, dan heeft het metselwerk

daarvoor genoegzame stevigheid. Yoor nu nog, geloof ik dit

niet noodzakelijk.

Het tweede eindpunt, bij de Hoofdvaart, is slechts bevestigd

op een houten gecreosoteerde paal, ABCD (fig. 13), 9 el lang

en met het boveneinde 2 a, 3 decimeters onder den grond. Op

het vlak gemaakte boveneinde is, in het midden ingelaten, en

stevig vastgeschroefd een koperen plaat, geheel gelijk aan de

reeds beschreven plaat (fig. 12). Over het boveneinde der paal

is, ter beveiliging van de koperen plaat een eikenhouten dek-

sel E E vastgeschroefd, en over een en ander een looden kap

JK gezet, waarboven weder aarde gestort is. Behalve de ko-

peren plaat bevindt zich op het bovenvlak der! paal nog een

looden plantje vastgeschroefd, en daar doorheen zijn geslagen

twee koperen draadnagels, met de koppen, regts en links van

de basis, tot op het lood. Deze draadnagels bevinden zich zeer
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nabij onder het punt, waar het afzetbolletje bij zijne laatste stel-

ling gestaan heeft. De plaats van het midden der koperen plaat

is, met behulp van den theodoliet, door bij meting gevonden.

De reden dat bij dit einde slechts een houten paal en niet

ook een metselwerk gekozen is, is gelegen in het denkbeeld,

om de Basis nog 1000 meters of meer aan dit einde te ver-

lengen, naar de zijde van de Liede toe, waar dan ook een met-

selwerk kan gemaakt worden. In afwachting is de paal goed-

kooper, en toch voor meerdere jaren even voldoende als het

metselwerk.

Het eindpunt bij Schiphol is gelegen in den Z.Westelijken gras-

rand van den Spaarnwouder-dwarsweg, tegenover het land van

den Heer haneüoes, 670 meters van den afleider op het fort

bij Schiphol.

De paal bij de hoofdvaart is geslagen in denzelfden grasrand,

20 meters van het midden van de brug N°. 11 over den

Spaarnwouder Togt.

Kortelijk resumerende hetgeen door de ondervinding bij de

veelvuldige behandeling van den Basis-meettoestel van den Heer

repsold gebleken is, zoo komt dit hierop neder:

Eerstelijk, dat het een voortreffelijk vervaardigd werktuig is,

dat aan vele eischen voldoet. De kokers, waarin de meetsta-

ven besloten zijn, zijn stevige buizen, waaraan geen doorbui-

ging is bespeurd; de ijzeren en zinken staven zetten zich vrije-

lijk naast elkander uit, of krimpen in door de temperatuurs-

veranderingen; de aflezingen in de microscopen geschieden met

gemak; de micrometer-schroeven hebben zeer nabij gelijke gan-

gen, en zijn overigens treffelijk bewerkt. Het rigten der sta-

ven geschiedt, volgens het aangenomen systema, dat de bewe-

ging om een der einden plaats heeft, met ligtheid. De af-

zetcvlinder is prachtig bearbeid; de libellen zijn voldoende ge-

voelig; die van den afzetcylinder wijst hellingen van weinige

secunden aan.

De toestel geeft evenwel nog niet de meest bereikbare naauw-

keurigheid, omdat de meetstaven met de kokers, wanneer deze

uitzetten of inkrimpen, mede iets, en altijd eene onbekende

hoeveelheid verplaatst worden, alsook omdat dergelijke verplaat-
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sing ook van de bokken of schragen kan uitgaan, *t zij door

temperatuursveranderingen, hetzij door buigingen, of eenige in-

zakking van den grond onder de poten der bokken

Door het gebruik van drie staven, eene lange en twee korte,

wordt de laatstgenoemde zwarigheid veel verminderd, niet ge-

heel weggenomen. Een der lange staven kan dus gemist wor-

den, tenzij als een middel van voorzorg, indien de andere staaf

eenig gebrek mogt erlangen.

Het zoude goed geweest zijn zoo de kokers, niet zwart maar

wit geverwd, en met een geen warmte geleidende stof omgeven

waren; en dat tevens, vooral de éénmeter-staven, op eenigen

afstand door schermen zoo tegen de stralen der zon, als tegen

regen beveiligd waren ; dat ook de poten der schragen van hout

vervaardigd waren, enz.

Aan het afzetbolletje zoude eene inrigting om de juiste plaats

van dit bolletje er onder te kunnen merken, goed zijn. Ook

zonde het doelmatig wezen, zoo er nog een tweede dergelijk

bolletje bij was, opdat een der twee altijd kon blijven staan,

tot dat het andere geplaatst was.

De overweging van een en ander heeft mij geleid tot het

denkbeeld, dat het doelmatigst zoude wezen slechts één meet-

staaf te gebruiken van 5 meters lengte, en dat van 5 tot 5

meters, op tijdelijke piketten, laag bij den grond, merken wa-

ren, waarvan de afstand door de staaf konde gemeten worden,

en dat wel bij gelijktijdige waarnemingen van beide einden der

staaf, met omwisseling der waarnemers. Hoe dit denkbeeld ge-

makkelijk in toepassing gebragt konde worden, zoodat ook het

meten spoediger konde voortgaan dan met den toestel van de

H.H. repsold, moet ik evenwel nog nader overwegen.

Omtrent het gebruik van eindmaten, en het bepalen van de

afstanden der volgende en vooraangaande einden van twee sta-

ven, door middel van glazen of stalen wiggen, zooals bessel

gedaan heeft, wil ik nog opmerken, dat ik — vóór de gedane

ondervinding — daar zeer mede was ingenomen, maar dat ik

nu niet meer geloof, dat hiermede de meest mogelijke bereikbare

juistheid bekomen kan worden. De waarnemingen in de mi-

croscopen hebben toch overvloediglijk hngteveranderwgen in zeer

korte tijden, soms terwijl men bezig was te zien, aangewezen.
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Door bet tusschen^ oegen van wiggen kunnen deze bewegingen

belemmerd worden.

Ten slotte van dit Verslag acht ik mij verpligt openlijk hulde

te brengen aan de veelvuldige en voorkomende hulp van den Heer

Mr. J. p. amersfoordt, Burgemeester van Haarlemmermeer, waar-

door veel is toegebragt tot het wel gelukken der werkzaamhe-

den. Niet alleen ondersteuning door tusschenkomst van gezag,

waar dit noodig was, maar ook door stoffelijke hulp uit de voor-

werpen op de Bathoeve in gebruik, die geheel bereidwillig aan-

geboden, en met graagte aangenomen werden, is door den Heer

amersfoordt de onderneming bevorderd. Dit hier te vermelden

is mij een genoegen, en aangename herinnering tevens.

De twee hierbij gevoegde platen zijn geteekend door den Heer

A. N. J VAN HEES.

Op plaat I is fig. & de voorstelling van een viermeter-staaf

in hare omhulling ; fig. 4 stelt de ijzeren en zinken staven voor,

zoo als zij in de omhullende ijzeren kokers op de smalle kanten

naast elkander liggen. In m van fig. 2 is nog de hellingme-

ter geteekend, waarvan de boog door een nonius tot in minu-

ten verdeeld is, maar halve minuten zijn nog goed te onder-

scheiden. — De éénmeter-staven hebben geen hellingmeters,

deze worden altijd horizontaal gewigt.

Plaat II bevat de détailteekening op ware grootte, van de

wijze hoe de staven in de kokers gedragen worden en verbon-

den zijn. — Men ziet hoe de ijzeren en zinken staven op rollen

rusten en zijdelings door rollen gesteund worden, terwijl de on-

derlinge afstand ook door rollen of schijven, die in de ijzeren

staven ingelaten zijn, en tegen ijzeren plaatjes op de binnen-

zijde der zinken staven raken, behouden wordt.

De glaasjes waarop één verdeelstreep getrokken is, van de

ijzeren staven, raken bijna tegen de glaasjes met meerdere ver-
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deelstrepen op de zinken staven; men kan er echter nog eenig

licht tusschen door zien, zoodat de bewegingen van uitzetten en

inkrimpen vrij blijven. Men ziet ook de wijze hoe die glaasjes bij

doorschijnend licht verlicht worden : Het licht treedt in door de

kokertjes, die aan de uiteinden A en B (plaat I) of A en A
(plaat Tl) der kokers horizontaal uitsteken en komt, terugge-

kaatst door een prisma, door de verticale kokertjes in de mi-

croscopen. De prisma's zijn tusschen de ijzeren en zinken sta-

ven geplaatst, die daartoe een weinig uitgediept zijn.

Van de eenmeter- staven is de inwendige inrigting volkomen

dezelfde als van de viermeter-staven, alleen is de verbinding der

staven onderling en aan de kokers meer naar voren aangebragt,

zoo als boven vermeld is.

De zoogenaamde normaalstaaf, die als slaper of standaard dient,

is geheel gelijkvormig ingerigt als de éénmeter- staven, buiten

de micrometerdragers er op- en de bokken er onder; ook heeft

de omhullende koker van de normaal veel geringer middellijn.

De staven zelve zijn: de ijzeren 12.} bij 21mm - in doorsnede;

de zinken staaf 11 ^ bij 21mm-; zij liggen mede op de smalle

kanten, en zijn op een afstand van 105mm - van het eene einde

bevestigd, terwijl zij op 95mm - afstands van het andere einde

over en tusschen rollen loopen, op gelijke wijze als bij de vier-

meter-staven. Het geheel ligt op een massief ijzeren onderstuk,

hoog 29mm - en breed 38mm -
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I. EÜNKTA spr.

In de Flora van Japan komen onderscheidene soorten voor

die door eene welligt eeuwenlange kuituur van den oorspronke-

lijken vorm afgeweken, in variëteiten, spelingen, rassen enz. ont-

aard zijn. Er is tusschen deze vormen zoo veel overeenkomst en

hunne verschillen, wetenschappelijk ontleed, zijn zoo gering, dat

aan eene gemeenschappelijke afstamming redelijker wijs niet kan

getwijfeld worden. Hoezeer dit verschijnsel zich bij vele sedert

aloude tijden gekweekte planten doet kennen, schijnen toch de

Japanezen de kunst te verstaan die veranderingen sneller en in

meerderen omvang te doen plaats hebben *). Bij overjarige ge-

wassen eenmaal verkregen, worden deze spelingen ligtelijk be-

houden en vermenigvuldigd door de geslachtslooze voorplanting,

deeling, stekken enz. Van deze verschillende variëteiten en spe-

lingen werden slechts enkelen naar Europa overgebragt, en ter-

wijl zij dan als typen van ware species beschreven werden,

werd er niet alleen eene onnaauwkeurigheid begaan, maar eene

fout voorbereid wanneer later eene andere speling derzelfde soort,

zonder de tusschenvormen te kennen, op gelijke wijs als soort

*) Hierbij mag men echter ook niet voorbijzien dot de planteukultuur in

Japan van oudere dagteekening is dan bij de europesclie natiën.
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in het stelsel werd opgenomen. jNiet dan langzaam, naarmate

alle vormen worden overgebragt, kunnen wij het onderling ver-

band leeren kennen, althans ten deele, want voor eene afdoende

nasporing zal in het vaderland zelve moeten worden nagegaan,

welke vormen in het wild, welke alleen in de kuituur voor-

komen.

Naast deze soorten van spelingen schijnen ook nog hybride

vormen voor te komen en ik houd het voor zeer waarschijnlijk

dat tot dit doel de Japansche bloemkweekers de kunstmatige be-

vruchting bewerkstellingen

.

Eene derde groep van afwijkingen vormen de bontbladige spe-

lingen, en eene vierde wordt door de dwergvormen vertegen-

woordigd. Peze laatsten zijn naar het schijnt slechts individueel en

worden verkregen door allerlei kunstmiddelen, van de kieming af

op de plant toegepast. De manie voor bontbladige planten, die

zich in den jongsten tijd in Europa heeft doen gelden, schijnt

in Japan van aloude dagteekening te zijn, en het invoeren van

zulke gewassen uit Japan, heeft welligt die zucht in Europa

zich doen ontwikkelen. Bladen met andere dan groene kleuren,

levert de natuur alom op en wij hebben daarbij eenen normalen

staat voor ons. Maar die soort van witte, gele of roode scha-

kering die verbonden is met eenen staat van verzwakking van

het orgaan of van de geheele plant, is een' tegennatuurlijke

toestand, waarvan wij somtijds nog weten wanneer die bij deze

of gene plantensoort bij ons ontstaan is. De eigenlijke oorzaak

der verbleeking is onbekend. Over het geheel doet zij zich voor

als een verschijnsel van zwakte, van gestoorde opname van kool-

zuur, waarvan de oorzaak echter niet als plaatselijk in het blad

gelegen kan beschouwd worden, maar als eene eigenschap van

het geheele organisme *).

*) Bij bontbladige boomen ziet men het verschijnsel in het eene jaar veel

sterker dan in het andere. Wanneer gedurende eenen zomer door aanhouden-

den regen, door aanhoudende lichtvermindering bij voortdurend bewolkten

hemel de respiratie verminderd is, neemt de verbleeking niet dadelijk toe,

maar eerst in het volgende jaar treedt zij veel sterker op. Op een iichtarm

jaar volgt de sterkere verbleeking, en zij schijnt dus met de vermindering van

het reservevoedsel in verband te staan. In hoeverre hiermede de -waarneming

reeds in 1700 gedaan, dat een bontbladige tak op eenen gezonden boom geënt,

ook op dezen bonte bladen doet ontstaan, in verband kan staan, waag ik niet

te beslissen.
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Vergelijkt men de soorten van Funkia die in Japan in het

wild groeijen met die welke in de tuinen voorkomen, dan is

het getal van deze veel grooter; in den Catalogus van siebold's

acclimatisatie-tuin te Leiden, worden (behalve de variëteiten) 1(5

zoo genoemde soorten vermeld, terwijl mij als ware soorten, en

die ook in het wild voorkomen, slechts 5 bekend zijn.

Ten einde mij hieromtrent opheldering te verschaffen, heb ik

alle bekende soorten en variëteiten in den botanischen tuin bij-

eengebragt. Op den eersten blik is het verschil aanzienlijk en

uit een floriculturaal standpunt kan men omstreeks 1 6 Funkia
1

s

onderscheiden, en daar zij als overblijvende gewassen door dee-

ling kunnen worden voortgeplant, verkrijgen zij het karakter

van blijvende vormen. Maar zoodra men naar essentiële verschil-

len zoekt, lossen zich deze op in een complex van onbeduidende

wijzigingen, zoo als in verschillende graden en kleuren van bonte

bladen, in daarmede zamenhangende meerdere of mindere veran-

deringen in de grootte der organen, in veranderingen van de

betrekkelijke lengte van den bloemsteel en de bloeiwijze, de

meerder of minder groene kleur der bladen enz. Door deze en

andere op verschillende wijs gecombineerde wijzigingen of afwij-

kingen, levert dan het totale beeld een niet onbelangrijk ver-

schil op. Aan wijziging minder onderworpen zijn : de algemeene

vorm der bladen (nogtans met uitzondering van F. ovala die

alle tusschenvormen tusschen den elliptischen en iancetvorm aan-

biedt), het getal en de rigting der nerven, verder de lengte der

bloeiwijze en de organisatie van den bloemtros of de orde van

inhechting der bloemen, de gedaante van het bloemomwindsel,

het voorkomen of ontbreken van den geur der bloemen. Is het

op zich zelve reeds waarschijnlijk dat tusschen zoo zeer verwante

soorten die in de tuinen vereenigd voorkomen en ongeveer in

dezelfde periode bloeijen, hybride vormen, van zelve of door

kunstmatige bevruchting, (zoo als ik straks heb aangeduid) zul-

len voorkomen, ook de nadere beschouwing der planten schijnt

deze voorstelling te bevestigen. Maar hieromtrent kan zonder

directe proefnemingen niets met zekerheid beslist worden.

Sommige soorten van dit geslacht werden reeds vroegtijdig

in Europa bekend. Kaempfer vermeldt eene soort in zijne Amoe-

niiufea exot'cae p. 863 onder den naam van Joksan of Gibboosi
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en eene variëteit met smalle bladen, ook Gibboosi genoemd, waar-

onder ongetwijfeld Funhia ovafa, vooral de var. coerulea, ver-

staan wordt

Dat hij nog eene tweede soort gezien had blijkt uit de af-

beelding, van hem afkomstig, door banks gepubliceerd onder

den naam van Ilemerocallis japonica, thans als Funk/a subcor-

data bekend. Thunberg (1776) ontdekte de witbloeijende varië-

teit van F. ovata en beschreef haar als Ileme/ocalUs japon ica

in zijne Flora Japonica, dan in de Acta Upsaliensia als Aletrts

japonica, later in het tweede deel der L'mneun Transactions als

Ilemerocallis lancifolia. De afscheiding dezer soorten van het

geslacht Ilemerocallis had eerst later plaats en den naam Funkia^

waaronder dit geslacht thans algemeen bekend is, verkregen zij

door sprengel {Syst. Vcg. vol. II), die drie soorten: svhi ordata,

ovata en lancifolia onderscheidde. Dr. ascherson heeft echter

door een breedvoerig betoog getracht te bewijzen dat de naam

Hosta, die later op een Yerbenaceëngeslacht is overgegaan, door

trattinnik aan de Funha-sovrten gegeven, volgens de regels

der nomenclatuur, moet blijven, een regt dat niet toepasselijk is

op het derde synoniem, t. w. N'tobe voor Salisbury. Maar wan-

neer de voorstelling van Dr. ascherson juist is, zullen veran-

deringen van benamingen in twee rigtingen, voor twee geslachten

moeten plaats hebben, en ik wensch daarom, althans voorloopig,

den naam Funkia, die thans algemeen geldend is, te behouden. —
Sedert den tijd van sprengel hebben siebold en buerger on-

derscheidene vroeger onbekende soorten uit Japan naar Europa

overgebragt, en daar hieronder vele variëteiten en tuinvormen

voorkwamen en de kennis der vroegere soorten, ook ten opzigte

der synonymie, nog veel te wenschen overliet, en bovendien de

afbeeldingen en beschrijvingen der nieuwe species niet zelden

op eenen kultuurvorm betrekking hadden, terwijl de stamsoort

nog onbekend was, kan het niet verwonderen dat de systemati-

sche geschiedenis van dit geslacht nog zeer verward bleef. Bij

de bewerking der Elora Japonica heb ik de in Japan verza-

melde vormen onderling en met de in onze tuinen voorkomende

vergeleken en ik meen te mogen stellen dat, met welligt zeer

schaarsche uitzonderingen, de meeste typen van dit geslacht zich

thans levend in Europa bevinden.
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Terwijl ik de uitkomsten van dit onderzoek mededeel, stel ik

mij geenzins voor, eenen afgesloten arbeid te leveren. Ik geef

mijn opstel als grondslag voor verdere studie, waartoe alle bo-

tanische tuinen de gelegenheid aanbieden, en onderwerp het gaarne

aan de kritiek voor allen, die het daarvoor waardig keuren.

1. Funkia ovata spreng. Syst. Yeg* II. p. 40. miq. Prolus.

Fl. lap. p. 317; foliis ovato-ellipticis usque lanceolatis subacu-

minato-acutis 9-11-pli-plinerviis gramineo-viridibus
;

peduncu-

lis folia subsuperantibus bracteis foliaceis paucis munitis ; racemis

distanter plurifloris, bracteis inferioribus lato-lanceolatis (interdum

foliiformibus) tubo perigonii longioribus, superioribus abbreviatis,

herbaceis
;
perigonio campanulato-infundibuliformi, antheris flavis.

Varietates et lusus:

a. coerulea, foliis oblongo-ellipticis 9-pli-ll-plinerviis ; flori-

bus coeruleis.

Hemerocallis coerulea andrew Bot. Reposit. tab. 6. gawler in Bot.

Magaz. tab. 894.

Hosta coerulea trattinnik Tabulae, tab. 189.

Hemerocallis japonica willd. Spec. pi. var. /3.

Funkia ovata spreng. 1. c.

* * ii var, j3 flore coeruleo kunth. Enum. PI. — miq. 1. c.

Bryocles ventricosa salisb. in Trunsact. Horiic. Societ. I. p. 335.

Haec porro ludit ramosa, pedunculo ramoso, 3—4 racemos proferente.

h. albo-marg'inata miq. L c. foliis ovatis 9—11-plinerviis vi-

ridibus albo-marginatis, maioribus et semper latioribus quam va-

rietatis coendeae..

Funkia albo-margiiiata hook. Bot. Magaz. tab. 3657.

c. albo-picta, foliis elliptico-oblongis firmulis inter venas trans

-

versas albido-chloroticis pallidove-viridulis
;
pedunculis racemisque

robustis strictis, floribus coeruleis.

Funkia viridi-marginata siebold Catal. horti Acclim.

d. maculata, foliis ellipticis pallido- et atro-viridi-variegatis.

Funkia maculata sieb. 1. c. partim.

e. undidata miq. I. c, parvula, debilis, foliis praeter margi-

VERSL. EN MEDED AFD. KATCÜRK. 2de REEKS. DEEL III. 20
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nes virides subundulatos fere totis albidis teneris utplurimum

ellipticis.

Funkia undulata otto et dietr. Allg. GartemeUung. 1833. — F. viridi-

roarginata hortul. ,

Funkia undulata argenteo-virtaïa et medio-vsrieirala hortul.

Hein erocal lis undulata si kb antea.

f. spathiihfa miq. /. c. foliis lanceolato-spathulatis deorsum

attenuatis, lamina cum petiolo confusa, viridibus ; floribus vulgo

coerulescentibus.

Funkia spathulata steb. Herhar.

Lusus : cc foliis anguste elliptico -oblongis albo-marginatis.

Funkia spathulata albe-marginata sieb. Catal. horli Acclim.

|S floribus subalbidis, foliis viridibus.

Funkia japonica flore albo sieb. ibid.

g. lancifolia, foliis cum petiolo confluentibus vario gradu lan-

ceolatis 7-pli— 9-plinerviis, floribus albidis. — Haec unam

formarum primariarum etiam spontanearum refert a genuina foliis

angustatis et florum colore divergens.

Hemerocallis japonica thünb. Fl. Jap. p. 142.

* lancifolia thünb. Linn. Transacl. II. p. 335.

* coerulea r gawl. 1. infr. cit.

A let ris japonica thünb. Act. UpsaL III. p. 208.

Funkia lancifolia spreng. 1. c.

* ovata /? kunth Enum. IV. p. 593. miq. 1. c.

n lanceolata sieb. Catal. horti Acclim.

Deze soort die ook op het naburige vaste land van Azië voor-

komt, bijv. door maximowicz in de Amur-kolonie ontdekt werd,

wordt waarschijnlijk ook in China gekultiveerd, daar siebold

eene speling, die het midden houdt tusschen var. f. en g. als

Funkia sinensls heeft ingevoerd, op grond dat zij uit China naar

Japan was overgebragt. Overigens kan uit het bovenstaande reeds

blijken, dat deze soort in de hoogste mate variabel is. Bij de

vergelijking der uiterste vormen zou men teregt aarzelen, dezelve

voor eene soort te houden, maar de schakel der tusschenvormen

levert het bewijs van den gemeenschappelijken oorsprong. Ken-

merkend blijft, in verband met andere karakters, de bloemsteel,

die niet een ware bladlooze scapus is, maar door ontwikkeling van

bladen tot eenen stengel meer of minder overgaat. Naar bene-



( 301 )

den draagt hij in den regel een kleiner blad en naar boven 1 of

2 blaadjes. De grootte en gedaante der bloemen blijft bij alle

variëteiten tamelijk onveranderd, de kleur wankelt tusschen lila,

paarsch en wit. Het meest veranderlijk zijn de bladen; van

den bijkans ei-ronden vorm der bladvlakte zien wij alle graden

van versmalling optreden, tot dat eindelijk de bladvlakte met

den breeden bladsteel één geheel vormt en aldus die soort van

phyllodium-vorm vertegenwoordigt die bij vele Monocotyledonen

niet zeldzaam is, en waarin wij door de geheele lengte een pa-

ralellisme van onverdeelde nerven ontmoeten. Of deze wijzigin-

gen in den bladvorm enkel door de kuituur werden voortgebragt,

schijnt twijfelachtig, en ik geloof dat zij voor een aanzienlijk

deel aan den natuurlijken toestand eigen zijn. Sommige toch

der vermelde variëteiten werden ook in den wilden staat aan-

getroffen.

2. Funkia Sieboldiana HOOK. Bot. Magaz. tab. 3663, lindl.

Bot. Reg. lab. 50, miq. /. c. p. 317 excl. excl. — Precedente

major, floribus simillima; petiolis pedalibus lato-aperte canalicu-

latis, foliis ovatis brevi-acuminatis vel acutis, marginibus versus

basin haud cordatam antrorsum leviter conniventibus, 12-pli-lS-

plinerviis, gramineo-viridibus, subtus praesertim lucidis; scapis

petiolos alte superantibus vulgo foliis 2— 3 passim 4 parvis pe-

tiolatis distantibus instructis ; racemo quam pedunculus duplo

breviore distantiiloro, bracteis lanceolatis sub anthesi nunc sca-

riosis nunc herbaceis viridulis; floribus ï\ ovatae coeruleae pa-

rumper minoribus pallidioribus, antheris violaceis.

Funkia viridis sieb. Cutal. Hort. Acclim.

Door de voorgestelde kenmerken schijnt deze soort van de

vorige, aan wier vormen met breede bladen zij het meest na-

dert, veilig onderscheiden te kunnen worden. Hare bladen zijn

standvastig veel grooter en over het geheel veel breeder, bijv.

1\ par. duimen lang, 4 breed, en bezitten in den regel een

grooter aantal nerven. De bloemsteel \\ — \\ voet lang en meer

bijzonder gekenmerkt door de daaraan voorkomende bladen. De

bloemtros bereikt eene lengte van f—1 voet ; de bovenste schut-

bladen zijn korter en in verhouding breeder dan de onderste die

20*
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1^- duim lengte hebben. De bloem 1 \ duim lang, heeft ver-

lengd-elliptische bijkans lancetvormige slippen; de naauwe buis

verwijdt zich naar den zoom toe trechtervormig en is korter dan

deze. Hooker noemt de kleur bleek purper, maar naar onze

exemplaren zou zij beter bleek lila genoemd worden (niet wit

zooals in de aangehaalde afbeelding), met 3 - 5 donkere stre-

pen op iedere slip. De meeldraden hebben ongeveer de lengte

van de bloem of zij worden weinig langer, aan den top boogs-

gewijs naar boven gerigt, terwijl de geheele bloem eenigzins

overhangende is. De wanden der antherae zijn donkerblaauw,

het pollen goudgeel. De stijl is slechts weinig langer dan de

meeldraden. De aangehaalde afbeelding van hooker geeft (ze-

ker wegens de beperkte ruimte) geen volledig beeld dezer soort

en zou in zekere mate ook op de volgende kunnen betrokken

worden, maar de vorm van de basis der bladen en de bijge-

voegde beschrijving moeten dat beletten. De variëteit warghata y

die ik in de Prolusio reeds tot deze soort rekende, behoort,

naar de waarneming van levende exemplaren, stellig bij haar, en

niet bij de volgende soort.

Lusus : a univittata, foliis secus costam mediam albo-va-

riegatis.

Funkia univittata si eb. Calal. hort. Acclim.

|? marglnata, foliis pallidioribus latioribus albo-marginatis.

Funkia margiaata sieb. Gatal. hort, Acclim.

3. Fvnkia latifolia miq.
;

petiolis uti superior, foliis e basi

rotundata et plerumque cordata in petioli margines decurrente

lato-ovatis subrupte breviter acuminatis saturate viridibus 16-

pli-18-plinerviis, nervis subtus argute exsertis
;

pedunculis pe-

tiolos plus duplo superantibus aphyllis, supra medium bractea

solitaria vacua appressa scariosa instructis ; racemo quam pedun-

culus duplo breviore laxo, bracteis herbaceis pallidis serius sca-

riosis
;
perigonii saturate coerulei tubo cylindrico-angulato abrupte

in limbum campaniformem 5-fidum terminato lobis anguste ova-

tis extus convexis, antheris pallide violaceis.

Poor het gemis van bladen aan den bloemsteel, die gemid-
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deld eene lengte van 1 J voet bereikt, kan deze soort reeds da-

delijk van de voorgaande worden onderscheiden. Zij bloeit ook

eene maand later, in Julij, althans hier te lande. Door de zeer

donker groene kleur der bladen die 9— 1\ duim lang, 6 \ breed

zijn, heeft zij een eigenaardig voorkomen. De bloemtrossen zijn

omstreeks
\
— 1 voet lang. De paarsche bloemen, IJ — 2 duim

lang, hebben eene in verhouding tot den limbus kortere buis,

op de slippen 5 donkere strepen. De bracteën zijn korter, de

onderste 1

—

\ duim lang, de bovenste veel korter, in jeug-

digen staat bleek groen, dan geelachtig, spoedig verdroogend.

Meeldraden en stijl van gelijke lengte, naar boven boogsgewijze

;

de wanden der antherae bleek blaauw.

Lusus: a maculata, foliis atro- et pallido-viridi-variegatis.

Funkia maculata sieb. Cat. hort. Acclim.

/?. si?iensis, foliis viridibus, racemis abbreviatis.

Funkia sinensis siebold rass. (partim.).

/. aureo-macuïata, floribus exacte speciei, sed foliis ovatis

non cordatis minoribus, rigidulis, pallide albo-luteolo-striatis.

In siebold's tuin te Leiden komt deze soort onder den naam

van F. Sieboldiana hook. voor, met iets bleekere bladen, ook

als F. ovata, welk exemplaar geheel met onze exemplaren over-

eenstemt. De variëteit sinensis, waarvan mij de oorsprong onbe-

kend is, geeft aanleiding tot het vermoeden dat deze soort of

althans de var. |? uit China in Japan werd ingevoerd, te meer

daar ik onder de gedroogde exemplaren van Japan afkomstig

haar niet heb aangetroffen. De bloemen van deze soort zijn twee-

maal grooter dan van F. Sieboldiana, donkerder, steviger en over

het geheel veel meer klokvormig.

4. Funkia glauca sieb. mss. ; petiolis longis profunde canali-

culatis, juniorum canali saepe conniventi-subclauso dein aperto;

foliis amplis e basi rotundata vel cordata antrorsum cucullato-

connivente lato-ovatis acute apiculatis 25-31-pli-nerviis, rore

intense glauco suffusis
;
pedunculis petiolo subaequilongis aphyllis

ebracteatis ; racemo iis ïnultum breviore denso inter folia sublati-

tante, floribus subfasciculato-aggregatis, bracteis scarioso-siccis
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lanceolatis
;
perigonio carneo-subcoeruleo-pallido, stylo subexserto

filamentis paullo longiore.

Funkia glauca siebold Cat. hort. Acdim.

•> Sieboldiaua var. condensata miq. Prolus, p. 317 et F. grand iflorae

exemplar cultum, ibidem.

Deze ongetwijfeld wèl onderscheiden soort, verschilt van F.

Sieboldiana, latifolia en subcordata in levenden staat op den

eersten blik door de sterk zeegroene kleur der bladen, die ook

veel grooter en van meerder nerven voorzien zijn, door de korte

bloeinstelen, den digten bloemtros, die bijkans tusschen de bladen

verscholen is, en waarin de bloemen meer of minder bundelsge-

wijs geplaatst zijn. De bladstelen zijn veelal ongeveer IJ

voet lang, de bladen aan den voet door de toenadering der ran-

den tuitvormig, in nog meerdere mate dan bij de volgende

variëteit. De bloemtros is ongeveer 7 duim lang, de onderste brac-

teën zijn 2, de bovenste f duim lang, in jongeren staat bleek

roodachtig. De bloemen verschillen zeer weinig van die van F.

Sieboldiana,
1
f duim lang. De stijl treedt uit de nog niet ge-

heel geopende bloem naar buiten, terwijl de meeldraden daarin

besloten zijn ; de antherae zijn bleek paarsch ; het pollen geel.

In gedroogden staat verliezen de bladen de zeegroene kleur en

kunnen dan met die van andere soorten verward worden.

(i cucullata, petiolis speciei, foliis minoribus, magnitudine F.

latifoliae, alioquin conformibus et intense glaucis; pedunculis

folia superantibus, racemis minus condensatis, valde elongatis.

Funkia cucullata sieb. Cat. hort. Acclim.

De beteekenis dezer variëteit is mij nog twijfelachtig. Met den

habitus van F, Sieboldiana vereenigt zij de essentiële karakters

van F. glauca, met uitzondering alleen van de bladstelen die

van voren een breed openstaand kanaal vertoonen. Ik acht het

niet onmogelijk dat zij als een bastaardvorm moet beschouwd

worden. Na den bloeitijd worden de bladen meer gras-groen.

5. Funkia subcordata spreng. Syst. Veg. II. 40. miq. I. c.

p. 316; petiolis antice aperte canaliculatis, foliis e basi cordata

ovatis breviter acuminatis usque 17-pli-nerviis pallide viridibus;
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pedunculis folia superantibus elongatis ; racemis laxifloris, bracteis

foliaceis, inferioribus cordato-ovatis amplis, superioribus pedeten-

tim magis oblongis lanceolatisque
; floribus magnis albis suaveo-

lentibus longe infundibuliformibus, limbo subcampanulato ; fila-

mentis leviter arcuatis, apice non infracto-recurvis.

Hemerocallis japonica banks Icones Kaempf, tab. 2. tuunb. l.inn. Tran-
sact. IL p. 335. gawl. Bot. Magaz. tab. 14-33.

Aletris japonica hoottüijn, 'Linn. Syst. vol. 2. fase. 12 (edit. germ.tab.
XI) tab. 84 fig. 2, non tuunb.

Hemerocallis alba andr. Bot. Reposit. p. et tab. 194. wii.lden. Hort.

berol. p. 3S9.

Hemerocallis plantaginea lam. Encycl. III. p. 103

Hemerocallis cordata cavaxill. Descript. p. 124 (nou tuunb. quae Li-

lium cordifoüum).

Niobe cordifoiia salisb. Transact. Hort. Soc. I. p. 335.

Hosta japonica trattin. Tabul., tab. 89.

Funkia Sieboldiana, var. bracteata miq,. Prol. p. 317 huc probabiliter re-

ferenda.

Deze soort behoort tot de eerst bekend gewordenen, was vroe-

ger algemeen in de tuinen verspreid, in lateren tijd is zij echter

zeldzamer geworden; zoowel door den vorm als door den aan-

genamen geur der leliewitte bloemen, verschilt zij van alle ove-

rige soorten, wier bloemen kleiner zijn, niet zuiver wit en

naauwlijks eenigen reuk verspreiden. De bloemen worden 3^—

4

duim lang, met eene lange trechtervormige buis, die in eenen

klokvormigen diep ingesneden zoom uitloopt. De helmknoppen

zijn geel. Door de veel bleekere kleur der bladen, die geelachtig

groen zijn, kan men ook de niet bloeijende plant onderscheiden.

Houttuijn's afbeelding is slechts zeer middelmatig.

p. grandifiora, foliis longius petiolatis, longius ovatis, racemo

magno, bracteis inferioribus omnino foliaceis, floribus majoribus.

Funkia grandiflora sieb. mss. in van houtt. Flore des Serres, II. tab. 158.

F. subcordata var. grandiflora siebold hort. Acclim.

Deze speling verschilt weinig van de eigenlijke soort. In alle

deelen iets grooter, zijn hare bladen meer verlengd, niet breed-

maar verlengd-eirond. De bracteën aan den bloemtros zijn in

hooge mate bladvormig; alleen naar boven toe worden zij klei-

ner, smaller, de bovenste lancetvormig.



DÉTERMINATION DE LA V1TESSE,

AVEC LAQUELLE EST ENTRAiKE

UN EAYON LUMINEUX,

TRAVERSANT UN MILIEU EN MOUVEMENT,

M. HOEK.
Communiquée dans la Séance du 30 Janvier 1869.

Dans Ie tome II de la seconde série des Comptes Eendus de

rAcadémie des sciences d''Amsterdam, page 189, j'ai publié une

expérience qui prouve que la formule e 1— —•], proposée par

fresnel, est exacte a un — pres. *)

Dernièrement, j'ai eu Toccasion de revenir sur la vérification

expérimentale de cette expression, dont la connaissance exacte

est d'un grand intérêt pour Fastronomie.

Dans un Mémoire intitulé Die Aberration der Fitrsterne nach

der Wellentheorie, M. klinkerfues s'occupe de la difierence

qu'il y a entre les deux constantes de Faberration d'après de-

lambre et struve. I/auteur regarde la première comme exacte,

la seconde comme influencée par Fépaisseur de Fobjectif employé;

• 1 5 1

*) Par erreur on y avait mis - = . , au lieu de — —
, et

A 10000 n\ 10000

1

obtenu alors — pour 1'exactitude atteinte.

55
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de sorte qu'un objectif infiniment mince aurait donné a struve

la constante 20"25, au lieu de 20"45.

Dans Ie n°. 1669 des Astronomische Nackrichten, j'ai indiqué

que mes vues différent de celles de M klinkerfues, en ce que

je crois qu'il est nécessaire de tenir compte de rentraïnement

qu'éprouve un rayon, qui se meut par un objectif en mouvement.

Voici Ie calcul approximatif qui apprend que, dans cette hy-

pothese, Tinfluence de Tobjectif sur la constante de Taberration

est peu sensible.

Nommons d = Tépaisseur de Tobjectif

;

n = son indice de réfraction

;

n X= la vitesse de la lumière dans Ie vide

;

X = // // // // // dans Fobjectif;

t = // // // // terre;

convenons de ne nous occuper que du seul rayon qui entre dans

Fobjectif suivant Taxe ; et, pour simplifier, admettons que Ie

mouvement de la terre soit perpendiculaire au rayon incident.

La lumière mettra

d
t = - secondes

l

a parcourir Tobjectif, et, pendant ce temps, Taxe se sera déplacé

d'une quantité

d

V'

Maintenant, M. klinkerfues considère cette quantité comme

exprimant la distance du rayon a 1'axe au bout du temps t.

Moi, je crois qu'il est nécessaire de tenir compte de l'entraï-

-,
d

I
l

\
nement du rayon, qui est de - e I 1 — —

, et qui par conse-
l \ n 1

!

quent reduit cette distance a

d e

l n 1

'

La formule I de M. klinkerfues (pg. 44)(r ) d cc

r—r) f n
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devient dans ce cas

d cc r d cc

/ *

!r ï a cc rl—T—|
;.'-•

,

r — r) j n r— r

La première donne A « = 0".20

la seconde A « = 0".04

pour w = 1.56,« = 20".45,- = , r = 31.5, r'= — 55.51 ƒ 1 J 5

c'est-a-dire si Ton emploie les données deM klinkerfues, mais

en regardant Tobjectif comme une seule pièce de verre d'un

indice moyen entre Ie crown et Ie Hint.

Voila donc une question d'im haut intérêt pour rastronomie

rendue dépendante du facteur de fresnel. Il ne s'agit pas moins

que de la correction d'une constante qui a été employee dans

une série innombrable de recherches astronomiques, et cette correc-

tion n'est pas permise si Ie facteur de fresnel est exact. Motifs,

qui m'ont décidé a reprendre Ie problème, et qui m'ont fait

chercher d'assujettir a une expérience simple et décisive la ques-

tion: un rayon lumineux est-il entraïné par Ie mouvement du

milieu dans lequel il se propage, ou non. Cette fois, j'ai eu en

vue de rendre 1'expénence autant que possible conforme au cas

dont il s'agit. Je crois avoir réussi de la maniere suivante,

oü la question est décidée par des mesures, et non pas par

Tabsence d'un phénomène d'interférence.

La formule générale de la réfraction que j'ai donnée dans la

première livraison des 'Recherches astronomiques de Vobstrvatoire

d' Utrecht, a la fin de la page 14, se reduit a

Sin. R = — Sin. i + * ^os. r Sin. (i-—E),N a

si Ton admet que Ie rayon n'est pas entraïné. Elle donne alors

e Cos. r Sin. (i—R)

pour Tinfluence du mouvement de la surface réfringente, formule

dans laquelle on n'a qu'a substituer (f, qp', v, v', g et N aux
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caractères ?, R, A, L, * et r, pour obtenir la formule (5) de la

page 20 du Mémoire cité de M. klinkerfues. Pour r = 90°,

c'est-a-dire quand la direction du mouvement est située dans Ie

plan réfringent, elle donne ü R = 0, et on a

n
Sin. R, = — Sin. i.

N
Considérons donc de préférence ce cas.

Soit A (fig. I's un point lumineux; BC une lentille conver-

gente dont 1'axe optique passé par Ie point A; CD un liquide

quelconque, contenu dans un tube qu'on a ferme, d'un cöté par

la lentille, de Fautre par une glacé.

Un rayon de lumière se propagera de A vers D, sans subir

ancune réfraction si tout Ie système est en repos absolu.

Mais dès qu'on admet un mouvement, Ie phénomène devient

plus compliqué. Que ce mouvement de Tappareil entier ait lieu

dans la direction BB, , et Ie point B rencontrera quelquepart

en B, Ie rayon AB, qui subira une première réfraction en

entrant dans la lentille, une seconde en la quittant en C
,

, et

qui finira par se propager dans la direction C, D,. Beste a

savoir la distance lineaire du point D, au point D, qui aura

atteint pendant eet intervalle la position D
2

.

Nommons

NL = nl = la vitesse de la lumière dans Ie vide;

L = // // // // // '/ la lentille;

X = // // // // // // Ie liquide;

e = // // // translation de Tappareil;

N = 1'indice de réfraction absolu de la lentille;

n — // // // // du liquide;

t
J
= Ie temps qu'il faut a la lumière pour parcourir AB;

t
2
-= ii ii ii " ff

ii 'i f ff BC;

t« = // // // // // // 'f ff
i/

CD.

Nous aurons

:

pour Fangle d'incidence en B, Sin. i -= —

—

// // de réfraction en B , Sin. h = ~ Sin. i —
N N'2L
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ê

pour Fangle (Tincidence en C, Sin. i' = Sin. h = ^z~*)

N *

// // de réfraction en C , Sin. V — — Sin. i' =
n n 1

- a

et, a des quantités du second ordre pres

:

DD 2 —(*,+*, +*,).!

DD , = AB Sin. i + BC SSm. b + CD Sm. 5*

= NL*, Sm. t -f L tf
2
Sm. 5 + a t

z
Sin. V

enfin, pour la différence DD
2
— DD, :

quantité positive, vu que ra et N sont plus grands que Funité.

Pour un observateur place en O, Fimage du point A se trou-

vera a gauche du point D, si D est noté sur la glacé par une

marque quelconque, et si A et D, sont des points conjugués.

Est-il possible de mesurer cette quantité? Eien de plus

facile. Donnons a Tappareil une autre position telle que A et

D aient changé de place, et la situation relative des points prin-

cipaux sera exprimée par la figure 2, oü rimage de A se trouve

a droite de la marque D pour 1'observateur O.

Dans la theorie qui n'admet pas Tentraïnement du rayon, cette

image se sera donc deplacée d'une quantité

quantité très-sensible dans un appareil convenablement construit.

Au contraire, si Tentraïnement existe, il sera de e 1 — — t 1

dans la lentille; de e 11 — — t„ dans Ie liquide; de sorte

\ n I

*) A la rigueur ou aurait Sin. i' = Sin. b ^ , oü d est Tépaisseur de la len-

tille, R Ie rayon de courbure de la seconde surface; mais négliger d par rap-

port a, R revient a ne'giiger les quantite's du second ordre,
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que la distance D
a
D , est zéro, et qu'il n'y a aucun déplacement

de Fimage par rapport a D, quand Tappareil change de position.

J'ai exécuté cette expérience.

En A ifig. 3) j'ai place la fente d'un collimateur AE détaché

d'un appareil spectral et privé de son objectif, fente que j'ai éclairée

par la lampe monochromatique L donnant de la lumière de la

raie D. La distance AB était de 1.405 niètres. La colonne d'eau

était contenue dans un tube de 2.067 mètres de long qu'on

avait ferme, d'un cöté par une glacé, de Fautre par une lentille B
de 0.507 mètres de distance focale, d'un indice de réfraction de

1.509, et ayant deux rayons de courbure égaux, chacun de 0.516

mètres. L'image de la fente A était formée a 73 mm. de dis-

tance derrière la glacé ; et la, en E, se trouvait un micromètre filaire.

Toutes ces parties constituantes étaient solidement fixées sur

une poutre en bois PQ de 3.55 mètres de long, sur 0.095

mètres d'épaisseur, et 0.Ü95 mètres de large. La poutre reposait

par trois points E, sur une caisse, SS, qu'on pouvait faire tour-

ner avec facilité; de sorte que Tappareil se laissait emmener

dans une position voulue sans subir Ie moindre dérangement.

Pour éviter rinnuence des flexions par suite de la gravité, j'ai

ajouté Ie niveau NN qui servait a tenir Ie plan SS exactement

horizontal.

L'appareil a été toujours employé dans Ie méridien vers midi et

minuit.

Voici les résultats de la première expérience, prise Ie 23

Avril 1868 avant minuit

:

Série.
Position

du micromètre.

Temps moyen
d^Utrecht.

Position de 1'image en
révolutions du micromètre.

Nombres
des

mesures.

1

2

3

4

Nord
Sud

Nord
Sud

llh30m

11 35

11 40

11 46

25. r686

25. 702

25. 695
25. 718

6

6

6

6

5

6

Nord
Sud

11 52

11 58

25. 741

25. 743

6

6
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La moyenne des positions est donc:

Micromètre Nord 25 r.707 par 3 séries

Sud 25. 721 // 3 „

différence N-— S = — 0.014 révolutions du micromètre.

Voici Ie total des résultats obtenus:

Date
1868.

Temps eivil.
Microm.
Nord.

Nomb.
des

Séries.

-.» • Nomb.M
Q
lcl

;

üm
- des

Sud
' Séries.

i

». A
;
Moyenne.

'

1

23Avril

7 Mai
8 »

ll h44mdusoir
11 49 » //

11 55 // /'

25.707

24.011

23.573

3

4

3

r
i

25 721
|

3

23.980 ! 4

23.565
1

3

—0.014
)

+ 0.031 1 + 0.008

+ 0.008 j

8 Mai
9 »

3 du soir

11 57 * matin
23.088

23.384

3

3

23.059

23.347

3

3

+ 029 N_ 0033+ 0.037 / '

UU 'Jd

16 Déc.

17 "

23 //

9 dumatin
18 // f

0//"

4G.796
47.033

45.546

4

3

4

46.781

47.015

45.580

4
3

4

+ 0.015

+ 0.018

—0.034
1 0.000

16 Déc.
23 *

20 du soir

11 // //

47.000

45.437

3

4
46.977

45.435

3

4
+ 0.023

+ 0.002 } + 0.012

Quelle est maintenant la différence N— S, qu'aurait du don-

ner Fapparei] si Tentraïnement n'existe pas?

Admettons d'abord pour e la vitesse de révolütion de la terre,

nous aurons :

dans la lentille et la glacé, dont les épaisseurs sont de 2 et

de 4 mm., avec N = 1.5,

1 ——I l.

N NL
6 »* 0.001 mm.

dans la colonne d'eau de 2062 mm. de long, et d'un indice

n = 1.33,

K 1 -?)'---^^-

9

2062 0.239 mm.

La vis du micromètre, ayant un pas de 0.-52 mm., la vitesse

totale de révolütion de la terre donnerait dans eet appareil

N — S = 0.75 révolutions.

Dans nos expériences la projection de cette vitesse sur la ligne

Ouest-Est a toujours été supérieure aux 9
/io ièmes de la vitesse

totale, d'oü il suit qu'on aurait du trouver pour N—S un

chiffre plus grand que 0.675 révolutions.
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Or, rien de pareil n'ayant été trouvé, il parait nécessaire <Tin-

troduire dans les formules rentraïnement du rayon.

Mais il y a plus. On peut dire d'après cette expérience que

/ I \
.

Fexpression * 1 r j
, doit être exacte a une fraction mi-

nime prés.

Le mouvement de la terre autour du soleil étant dirigé vers

FOuest a midi, vers TEst a minuit, on peut réduire au minuit

les observations faites au midi par un simple changement du

signe des résultats

:

On a donc:

Vers minuit du 5 Mai N — S = — 0/008 ± 0,018

// midi // 19 Déc. N— S = + 0. 005 ± 0.015.

Maintenant, deux observations faites a 6 mois d'intervalle,

Tune a minuit, 1'autre a midi, pouiront servir a, éliminer le

mouvement propre du soleil, attendu que l'horizon d'un même

endroit occupe a ces instants des plans parallèles, et que les

projections du mouvement de révolution de la terre sur la ligne

Ouest-Est sont alors égales mais différentes de signe; celles

d'un mouvement de translation constant égales de signe et de

grandeur.

Dans notre cas Tintervalle est de 7,5 mois, et la demi-diffé-

rence des deux résultats est donc a-peu-près libre de rinfluence

du mouvement propre de notre système planetaire. Il vient alors

pour Teffet du mouvement de révolution de notre planète autour

du soleil

:

N— S = r.006, avec Terreur probable 0.011.

D'après ces expériences il y a donc également a parier pour

ou contre, que Tinexactitude du facteur proposé par Eresnel

surpasse l

/&.

Résultat qui s'accorde tres bien avec celui tiré de 1'expérience

précédente, mentionnée au commencement de ce Mémoire.

Utree// 1, Janvier 1869.



OVER DE REFRACTIE EN DISPERSIE VAN

FLINT- EN CROWN-GLAS
EN OVER DIE VAN

QUARTS EN IJSLANDSCH SPATH.

V. S. M. VAN DER WILLIGEN.

Voorgedragen in de Vergadering van 30 Januarij 1869.

Dezen zomer heb ik mijn onderzoek over flint- en crown-glas

gesloten. Mijne beschouwingen der formulen voor de dispersie zijn

afgeloopen; daarom wensch ik hier die formulen reeds te publi-

ceren, zonder echter de waarnemingen hier aan toe te voegen;

deze zal ik weldra, in haren geheelen omvang, in de Archieven

van Teyler, in het licht geven.

Alle prismata van denzelfden maker merk ik met een diamant-

stift met den naam van den maker en een volgnummer, onver-

schillig of zij van crown- of flint-glas zijn. Steinheil I en II

zijn beiden van gewoon flintglas, die ik hier als flintglas a en b

wil onderscheiden; steinheil III is van crownglas; ik wil dit

prisma nu crownglas a noemen.

Merz I en II zijn beide prismata uit het zware flintglas van

merz, die ik nu flintglas aa en a? wil noemen; merz III en

IV zijn crownglas; ik wil ze nu crownglas a en ^ noemen.

Merz V is gewoon flintglas; ik noem dit: flint-glas b.

Hofmann I, het eenigst prisma van dien naam, is een prisma

van hofmann te Parijs van het zware flintglas, hetwelk die maker

bezigt voor de door hem vervaardigde spectroscopen van secchi

en Janssen. Ik kan dit noemen flintglas a.

Mijne waarnemingen met flintglas omvatten dooréén ruim 50
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der punten in het réseau-spectrum, waarvan ik de golf-lengten

bepaald heb *). Die punten heb ik in der tijd door volg num-

mers onderscheiden. Ter toelichting is het hier voldoende voor-

loopig te vermelden dat l a de A van FRAumioFER, 14a en 147

het paarP van fraunhofer zijn; verder: 18 ligt ongeveer midden

tusschen D en E, welke laatste bij mij 22a genoemd wordt ; 20

ligt digter bij E; 25 is de eerste der groep h van fraunhofer,

waartoe nog mijne 26, 27 a en 277 belmoren; 36^ is een punt

ongeveer ter halverwege tusschen E en G; 5l a
is H l van

FRAU.NHOFER.

Mijne metingen op het crownglas, met zijne veel geringere disper-

sie, omvatten twintig tot vijf en twintig punten, die zoo veel doen-

lijk over het geheele spectrum van rood tot violet verdeeld zijn.

Ik geef in het volgende, nevens de resultaten, de temperaturen

van het waarnemings-locaal, die wel niet juist de temperaturen

der glas-massa zijn zullen, maar ons toch veroorlooven, een bena-

derd oordeel daarover te vellen.

Bij het grooter aantal punten dat ik steeds waarneem, die

tegenwoordig in het ongunstigst geval, dat van zeer weinig dis-

pergerende vloeistoffen, nimmer meer onder de 13 dalen, schijnt

het mij wel geoorloofd de methode der kleinste quadraten met

eenige hoop op succes toe te passen, en dit des te eerder, daar

iedere definitieve index immers het midden uit minstens vier af-

zonderlijke metingen is. Yoor deze glas-prismata, waar de aan-

tallen der uitgemeten punten zooveel grooter zijn, kan de toe-

passelijkheid dier methode aan nog minder twijfel onderhevig

zijn. Ik heb de dispersie-formule van cauciiy voor al deze stoffen,

uit al de uitkomsten voor de indices door het geheele spectrum,

naar de methode der kleinste quadraten, en daarbij aan alle

uitkomsten hetzelfde gewigt toekennende, met drie termen bere-

kend. Yoor de meesten dezer glas-soorten heb ik echter die

formulen ter beproeving, ook afgeleid uit veel kleinere deelen

van het spectrum, b. v. door de waarnemingen op het punt

midden tusschen D en E, of op het punt midden tusschen E en G,

af te snijden en dus alleen het boven of ook wel het ondereinde van

*) Archives du Musée Teyler, I. p. 280.
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het spectrum aan de berekening ten grondslag te leggen. Dit

punt van deeling is voor de verschillende glassoorten verschillend

genomen ; de eerste kolom in het volgende tafeltje geeft daarom-

trent steeds de noodige opheldering. Steinheil Sint a en b en

crown a zullen wel de glas- soorten zijn die door dezen maker

gewoonlijk voor achromatische lenzen gebezigd worden; hetzelfde

geldt voor merz flint b en crown a en ö; daarom stel ik in

het volgende de formulen voor deze glas-soorten bij voorkeur on-

der elkander:

Sommen der

van de
overblijvende

Aantal fouten in éénh.

Grenzen, punten. Temp. C Formulen. deróedecim.

Merz flint aa *

l*-46 52 20^.0 n = 1,714394+1100580 a-2+6628200(10) 6 a~ 4 3160
QMerz flint a' •

la-18 24 24°.0 « = 1,715220+1014502 a-2+8385276(10) 6 A" 4 2139

la-35 42 // «= 1,714479+1086971 a-2+0684116(1O) 6 a~4 327L

2a-50 57 // n = 1,714502+1086990 a~2+6652412 (10) 6 )~4 8051

l«-86 34 u n = 1,714681+1087298 a-2+6514331(10) 6 A~4 337

Hofmann flint a.

l
a-51a 52 22V4 « = 1,672666+ 938843 a-2+4621109(10)

6
A~4 3828

Merz flint b.

l«-20 23 23",0 « = 1,608872+ 715075 A-2+4210724(10) G a~4 1213

1«-510 55 ii « = 1,608257+ 771089 /-2_j_2989659(10) 6 a-4 2210

21-51,3 32 n « = 1,608829+ 744509 a-2+3276859(10) g a~4 602

Merz crown a.

l*-36.s 14 21<\5 n = 1,508683+ 475507 31-3+ 618(10) G a~4 94

1«-51.3 22 // « = 1,508567+ 478342 X-2+ 31330(10) 6 a~4 981

Merz crown b.

1*-36,S 12 26°,9 n=l,5I5653+ 504341 /-«+ 132141(10) 6 A"4 110

1«-61|3 22 u m =1,515372+ 517286 A-2+ 28573(10) G a~4 1829

Steinheil flint a.

l*-25 16 l8o,5 «= 1,594359+ 727374 a- 2+2343749(10) g a~ 4 356

l«-5La 40 // «=1,594557+ 719100 a-2+2370000( 10) 6 )-4 1039

Steinheil flint b.

1«-18 23 20^,2 n = l,588020+ 790319 X~2+1036657(10) 6 a-4 113

la-50 54 // « = 1,588871+ 728800 a~2+2060000(10) g a 1823

19-50 31 il « = 1,589330+ 708843 a-2+2261284(10) g >-4 441

Steinheil crown a.

l
a-366 13 24°,5 « = 1,501863+ 473573 a~2_ 25 1680(80) G )~4 52

l
a-5lP 22 ii « = 1,501673+ 479192 a- 2— 223696(10)

6
a~ 4 1497
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Wij willen beproeven of uit deze formulen ook eenig voordeel

te trekken is voor de constructie van achromatische prismata en

lenzen.

Laat E en E 1

de kromte-stralen zijn van de beide oppervlak-

ken eener lens; dan maken de raakvlakken van die oppervlak-

ken op eenen afstand a uit het midden der lens eenen twee-

vlakkigen hoek A, welke bepaald is door de formulen A — x -\- y,

a a
Sm. è = — en Sm.y — •-—

; of, de sinussen voor de bogen ne~
si ü

mende, daar de kromming der objectiven van kijkers nimmer groot

/ 1 1 \

wordt, A == a I _ -f-
~

I . \ oor eene concave lens, welker kromte-

stralen r en r zijn, wordt A' === — a
[
- + —

I , dat is de opening

van den hoek keert zich naar den tegengestelden kant. Voor een

prisma van kleinen hoek A en een index van refractie n
y
waarin

de lichtstraal het minimum van deviatie ondervindt, wordt deze

deviatie G bepaald door Sin. ~ (G -f- A) — n Sin. -A of, de hoeken

voor de sinussen nemende, - (G + A) = ~nA dus G — (n—1) A.
Z Ai

Ondervindt diezelfde lichtstraal eene breking in een ander prisma,

welks brekende hoek A' en welks index van refractie n is, terwijl

zijne opening naar den tegengestelden kant gekeerd is, dan is

hierin het minimum van deviatie G' = — (n'— 1) A', en de

overblijvende deviatie G — G' = (n— 1) A— [>i — 1) A'.

Nemen wij nu eene convexe lens en eene concave waarin de

lichtstralen ook bijna onder het minimum van deviatie doorgaan,

dan is de overblijvende deviatie :

i n . .
_./i

.
i\

-\-a{n<- ,-y

Bepalen wij ons bij een prisma van crown- en flint-glas, waarin

de grootere hoek A en de kleinere waarde n aan het crownglas

en A' en n' aan het flintglas behooren; dan moet, wanneer het prisma

volkomen achromatisch zal zijn, G— G' =r- (n— 1) A— (n— 1 ) A'

voor alle waarden van X eene constante grootheid zijn.

21*
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Substitueren wij nu voor n en n hunne veranderlijke waar-

den uitgedrukt in X dan moet :

G—G' =* (a+bX-Z+cX-*—1)A— (a'+ J'i-^+c'il--*—1)A'

eene constante grootheid zijn; alle waarden der coëfficiënten o,

è en c zijn voor de twee te kiezen glas-soorten gegeven ; over A
en A' kunnen wij vrijelijk disponeren, of liever, beiden moe-

ten klein blijven, maar de verhouding -— kunnen wij regelen.
A

Wij kunnen de termen, waarin X—2 voorkomt doen wegvallen

b

door bh. == i'A', dat is A' = — A, te nemen; de tweede termen
b

hebben in de boven gegeven uitdrukkingen veel meer gewigt dan

de derde ; het gewigt dezer derde termen neemt echter naar blaauw

en violet licht al meer en meer toe, naarmate X kleiner wordt;

het hangt van de relatieve waarden van &, <?, b' en c af, in hoe

verre deze termen waarin X~4 voorkomt mede wegvallen. Is

bc
— = ~ dan vallen die termen te gelijk met die waarin X~3

V c'
ö J

voorkomt weg en ons zamengesteld prisma is volkomen achro-

matisch. Zien wij in hoeverre het flint b en het crown a van

merz aan deze voorwaarde voldoen; wijl het hier slechts eene

benaderde berekening geldt, zullen wij het aantal cijfers van b, c

b en c eenigzins inkorten. Die twee glas-soorten geven:

G-G ; = (0,508567+478 (10)U-2+ 31 (10)U-*)A
— (0,608257 + 771 (10)U~2-|-990(10) 9 A-4)A,

478
nemende hierin A' = A, dan valt de term, waarin X~2 voor-

komt uit en de uitkomst wordt

:

G-G'=A(0,508567-0,373103+ 31(10) 9A-4-1854(10)^-4)^
= A (0,135464-1823 (10)

9
A~4).

steinheil flint b en crown a geven:

G—G' = A(0,501673+ 479(10)U-2—224(10j 9 *~4
)— A' (0,588871 + 7:29(1 0)

3 ;-2 + -2 060(10)U-4
;

. 479
en nemende A = A,

729
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G— G' « A(0,501673—0,386921—224(1 0)
9 X-±—

— 1354(10) 6 A-4) =A(0,114752—1578(10) X~*)

of nemende voor steinheil, in plaats van A, eene kleinere

114752
waarde — A, waardoor de standvastige term sreliik wordt

135464 ö J

aan die van de formule van merz, dan verkrijgt men voor

STEINHEIL

:

G — G' -= (0,] 35464—1875(10) 9 1-*) B

Men ziet hiernit hoe nabij de glas-soorten van beide fabrikanten

hier zamenstemmen ; men moet alleen de hoeken der prismata van

135464
steinheil in reden van —— grooter nemen; en dus de hoek

114752

,. , . 135464
van het crown-pnsma hier denken = A, wanneer A de

114752

hoek van het crown-glas prisma van merz voorstelt. Bij deze ge-

kozen verhouding zullen alzoo beide aldus geachromatiseerde pris-

mata dezelfde deviatie geven, en in beiden wordt de afwijking

van het violet minder dan die van het rood.

Is A de hoek van het crownglas-prisma van merz gelijk 10°

dan is de deviatie van l a = 1° 20' 57"

en die van 51a = 1° 16' 53"

^4'~4";

met een flintglas prisma van 6° 11' 59".

Nemende evenzoo een crownglas prisma van steinheil gelijk 10*

dan is de deviatie van la = 1° 8' 34"

en die van 51* - 1° 5' 3"

3' 31"

met een flintglas prisma van 6° 34' 14". Of wel, vergrootende

de hoeken dezer prismata van steinheil in de boven gegeven

reden dan verkrijgt men met een crownglas prisma van 11° 48' 3"

eene deviatie van 1* «* 1° 20' 56"

en van 51* = 1 16' 47"

4
;

9"

met een bijbehoorend flintglas prisma van 7° 4' 32". Hieruit blijkt

dus hoe na die prismata van merz en steinheil zamenstemmen.
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Bij eene deviatie alzoo van 1°^ verkrijgen wij eene dispersie

van 4'; maar, wanneer wij eenvoudig een crownglas prisma be-

zigen van 2° 34', krijgen wij omtrent dezelfde deviatie met eene

dispersie van 3' 14", dus nog geringer. De aangevoerde combi-

naties voeren dus tot geenerlei bruikbaar resultaat; want de

dispersie wordt daardoor nog vermeerderd. De oorzaak van dit

verschijnsel is gelegen in de groote disharmonie der coëfficiënten

b c

van de derde termen van crown- en flintglas, was — — - dan
h c

ware volkomen achromatisme op deze wijze te bereiken geweest.

De coëfficiënt van den derden term is voor flintglas buiten alle

verhouding toegenomen, en dit is zoo ver mij bekend het geval

met alle sterker dispergerende stoffen, als daar zijn : de kool-

waterstof-verbindingen, terpentijn, benzine, kaneel-olie, anijs-olie

enz. en ook voor alle soorten van flintglas; die buitengewone

grootte van den derden term schijnt wel inherent aan het ver-

schijnsel der grootere dispersie.

Wanneer men drie stoffen mag bezigen kan men over drie

hoeken A, A' en A" beschikken en zoodoende de termen met

X—2 en l—4 beiden doen wegvallen. Bij voorkeur verbinde men

dan met crown en flintglas eene andere stof, waarin de derde

term negatief is, en hier komt in aanmerking: in de eerste plaats

water. Drie prismata van crown, water en flintglas, successieve-

lijk hoeken hebbende van 20°, 17° 36' en 4° 24' geven eene

volkomen achromatische deviatie van 1° 56'.

Zijn n en ri de indices van la en 51 a van crownglas en

N en N' die van flintglas, dan kan men in de formulen voor

1«
: G - G' - {n — 1") A — (N— 1) A' ** O en voor

51a: G, — G', « (*'— l)A— (N' — l)A'-=P, de voorwaarde

invoeren : O = P ; dit geeft een verschil voor de deviatie dezer

beide stralen; men komt tot A (n— n') = A'(N— N'), dat is

het crown-spectrum is even groot als het flintglas-spectrum. Een

crown-prisma, van iMerz a, van 10
ö

eischt een flint-prisma, van

merz b, met een hoek gelijk 4° 43'. Men behoudt dan eene

deviatie van 2 a 14 ; rood en violet dekken elkander volkomen

en hebben de kleinste deviatie; het maximum van deviatie komt
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op een straal in het zeegroen, op \ van den afstand van streep

b tot streep P van fraunhofer ongeveer; de breedte van het

spectrum is niet meer dan 30"; hierdoor vallen wij van zelf

op den regel waarnaar gewoonlijk de achromatische prismata ge-

maakt worden.

Mijne waarnemingen op Quarts en IJslandsch Spath omvatten

de gewone en buitengewone indices van het eerste en alleen de

gewone van het laatste ; zij zijn gedaan met een eerste prisma

uit quarts, n
Q

. I, waarin de as loodregt stond op de halverende

vlakte van den brekenden hoek en een tweede, n°. II, waarin de as

evenwijdig liep aan de ribben ; en met een prisma uit IJslandsch

spath, waarin de as weder loodregt stond op die halverende

vlakte, terwijl het mij nog niet gelukte een volkomen prisma

uit deze laatste stof op de tweede wijze gesneden te bekomen

;

alle fdrie deze prismata zijn mij geleverd door hofmann te

Parijs. Het tweede quarts-prisma was links-draaijende quarts. Yan

het eerste konde ik de rigting van draaijing nog niet onder-

zoeken. De volgende tafel geeft mijne uitkomsten met die van

rudberg, esselbagh en mascart, de eenige die mij bekend zijn.

De veranderingen in de indices met de temperatuur, die ik waar-

nam, komen in rigting overeen met die welke fizeau langs ge-

heel anderen weg bepaalde ; meer kan men dan ook niet eischen.

Zie hier de formulen, welke de uitkomsten zamenvatten

:

,i

H

Quarts.

]a_51a I.... W== ],531865+ 435469A~ 2—357288(1 0)U-*

1«_51* II. ...«=1,531815 + 439793^-2—409926(10) 6 A~4

la— P ....»- l,531916 + 429097A-2«_2i8968(10)n-4

l*_51a
....»= i,540486+ 454414*-2— 408928(10)^-4

l
a— P ... .«==1,540860+ 431509^-8—100397(10) 6 A-4

IJslandsch Spath.

Ordin.

l|5-51a= 1,638129+ 696230 X~2 +227681(1 0)
6 A-4

lP—P = 1,637490+ 704159 ir-* +379210(10) 6 X~ *
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B IJDRAGEN

THEORIE DER BEPAALDE INTEGRALEN N°. IX.

D. BIERENS DE HAAN.

OVER BIJZONDERE INTEGRALEN.

1. Het is bekend, dat de meest zekere en geschikte bepaling

van het begrip n bepaalde integraal' ' aldus gegeven wordt.

Eene bepaalde integraal is de grens van een oneindig aantal

produkten, waarvan de eene factor de aangroeijing der onafhan-

kelijk veranderlijke is, de andere factor de waarde der afhan-

kelijke veranderlijke, die telkens met de verkregen waarden der

onafhankelijk veranderlijke bij hare aangroeijing overeenstemt.

Alzoo geldt dan de formule

ƒ

b b

F{x)dx = SF{x)dx (S)

als bepaling van de bepaalde integraal.

Hierbij kunnen de dx, wier aantal n bedragen moge, onder-

ling ongelijk zijn ; alsdan is hare som 2 dx ----- b — a ; of zij

zijn onderling gelijk, en dan is evenzeer 2 dx — ndx = b — a,

b — a
en dus dx = Beide onderstellingen geven een zeer groot

n

aantal (n) van zeer kleine aangroeijingen (dx) : in de formulen

(1) onderstelt men, dat men tot de grens is overgegaan: Gr. dx = 0,

noodzakelijk verbonden met de andere Gr . n = oo .
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Neemt men verder aan, dat de onbepaalde integraal bekend is,

F (.,)& = •,(.,) + C, (2)

/
zoo geeft de vergelijking (1) alsdan

/
F(x)d:v= {.,(,.) + q_{^W+ <?}

Cl

= qp (A) — qp («) ; (3)

en dit is dan de beteekenis van het tweede lid der vorige ver

gelijking (Ij.

2. Meetkundig laat zich dit zeer wel verklaren.

Neemt men toch aan dat, bij het gebruik van een recht-

hoekig coördinatenstelsel, F\x) de ordinaat eener kromme lijn

voorstelt,

9 =.*(*),

zoo is uit de beginselen der differentiaalrekening *) bekend, dat

die ordinaat de eerste afgeleide, of het eerste difierentiaalquotient

is van den inhoud der kromme, begrepen tusschen die kromme

zelve, twee der ordinaten, en het stuk van de as der abscissen,

dat deze daarvan afsnijden. Die inhoud is dan hier, naar de

vergelijking (2), onze cp (x).

Stel nu in Fig. (1) O n --= a; P n = y = F(x), Oa=ö,
A« = F(a), 0/5 = b, B/5 = F* (b), zoo zijn de inhouden, ge-

nomen als hiervoor bepaald werd,

Pji«A = (p(fl) + C, V7i(lB = q>(6) + C,

waarbij de C willekeurig verandert, naarmate men de ordinaat

Pn willekeurig van plaats doet veranderen. Hieruit volgt voor

het verschil q,(a) — cp (b)

:

(p(fl) - y\b) = Ptt^A — P7r/5B = AajSB.

In de tweede plaats trekke men ergens twee ordinaten Cy en

Dd dichter bijeen. Deze snijden van den genoemden inhoud

*) Zie mijn Overzigt van de Differentiaalrekening. Leiden, engels, 1865, en

aldaar in N°. 14.
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een stuk af C/ dD, dat als een trapezium kan worden be-

schouwd, waarvan eene der niet evenwijdige zijden eene kromme

lijn CD is ; de inhoud van dit afgesneden stuk zal das naar de

beginselen van de differentiaalrekening altijd gevonden kunnen

worden door het produkt te nemen van het abscissenverschil

(yd = dx, en eene zekere ordinaat, die ergens tusschen C/ en

Dö ligt *). Deze laatste ordinaat is niets anders dan eene mid-

delwaarde

F{x -f edx),

waarbij, zoo als altijd immers, > ^> ] is.

Daardoor wordt de inhoud van ons kleine trapezium Cy öD

dx. F [w)
;

daarenboven is dit trapezium niets anders dan de differentiaal

van den inhoud, zoo als die boven bepaald werd.

Neemt men dus van al die trapeziums, die men tusschen de

ordinaten Aa en B(3 kan brengen, de som, dat is

b

2 F (ff) dx,

a

dan verkrijgt men ook Aa (5B; dat is, zoo als men hierboven

gevonden heeft, den inhoud

9 (&) — <ï (4

Beide vormen drukken dus de bepaalde integraal

ƒ
F(x)dx

uit, zoo als uit de vergelijking der formulen (1) en (3) volgt;

waarvan het eerste lid juist die bepaalde integraal is.

3. Maar deze overeenstemming houdt op, zoodra de F (.r)

ergens tusschen de grenzen a en h van x ondoorloopend (dis-

continu) wordt.

Stel, dat zulks plaats hebbe voor x = c [a < c < b~\, dan

wordt

F{c)= po,

*) Zie mijn Overziet der Differentiaalrekening , N° 34.
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dat is meetkundig : de ordinaat, die bij de abscis x = c behoort,

wordt oneindig groot.

Analytisch is er dus bezwaar in het sommeeren der produk-

ten F(x)dx, waarvan er een den vorm OX °o verkrijgt, dat

is, onbepaald wordt. Meetkundig ontstaat de moeijelijkheid om

een inhoud te bepalen, wanneer tusschen de grenzen de kromme

lijn twee oneindige takken verkrijgt.

4. Hieraan is door den grooten wiskundige cauchy op de

volgende wijze te gemoet gekomen.

Hij voert de integratie uit, eerst van de grens x — a tot

x = c— i e, en dan van de grens x = e -J- v £ tot x = b
;

waar e eene grootheid, die de nul tot grens heeft, en waar ,u

en v zekere, geheel onbepaalde, positieve grootheden voorstellen.

Op die wijze verkrijgt hij voor de bepaalde integraal den vorm

/c—us fb
F(x)dx +

f
F(x)dx; (4)

a c+vs

waarin men na het uitvoeren der integratie moet overgaan tot

de grens Gr. e = .

Deze uitkomst noemt cauchy de algemeene waarde (valeur

générale'. Voor het bijzonder geval, dat de onbepaalde groot-

heden a en v aan elkander gelijk worden genomen, u — p, ver-

krijgt men den anderen, meer eenvoudigen vorm

fc—ps fb

I F(x)dx + ƒ F{x)dx 5)

— waarin men ook even goed «é = éj kan stellen, als men

dan naderhand slechts tot de grens Gr. e
x
= overgaat ; of

waarin men, anders gezegd, ook u <== v = 1 kan nemen: —
die door cauchy de hoofdwaarde (valeur principale) wordt ge-

noemd.

Daaruit ontstaat nu de volgende bepaling, in geval de functie

onder het integraalteeken ergens voor zekere waarde van de ver-

anderlijke x, tusschen de grenzen van de integratie gelegen, na-

melijk x — c, ondoorloopend wordt,

fb b fc+ve fc-[v £

I

F(.r) dx = qp (*) } ~
ƒ

F(x) dx = q. (b) - <j (x)— f F(x) dx, . (6

)

c—ps c—ps
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zoo als dadelijk volgt uit de bekende betrekkingen bij bepaalde

integralen ten opzichte van hare grenzen.

Deze laatste integraal, die hier als verbetering optreedt van

de vergelijking (3), noemt cauchy eene hijzondere integraal (in-

tegrale singuliere;,

V == Gr. f F(x)dx, [Gr. e = 0] ;...,. (7)

of, wanneer rnen volgens de formule (2) de integratie werkelijk

ten uitvoer brengt,

I' = Gr. (qp (c + v e) — q> (c — p e)), [Gr. 6 = 0].. (8)

En wel terecht mag deze eene bijzondere integraal heeten: want

zij kan slechts van nul verschillen, wanneer de functie F {se)

voor de waarde x ~ c oneindig groot, dat is hier ondoorloopend

wordt. Bij eene doorloopende (continue) functie F{x) voor x = c

moet diezelfde integraal, waar de grensafstand

(e -\- v c) — [c— l e) = (ii -\- v)t

de nul tot grens heeft, voor Gr. e » 0, geheel verdwijnen.

Men kan dus zelfs het al of niet nul worden der bijzondere

integraal (7) aanmerken als een kenmerk van het al of niet

doorloopend zijn der functie zelve.

5. Het is niet moeijelijk deze analytische beschouwing in

meetkundige taal over te brengen.

Men verdeelt den inhoud in twee gedeelten, het eene eindi-

gende hij de oneindige ordinaat, terwijl het tweede daarbij be-

gint (zie Tig. 2). Bij het eerste neemt men den inhoud van

de abscis 0« ~ « af tot aan eene abscis O /, die zeer weinig

van O ö verschilt, de abscis, waarvoor de ordinaat oneindig wordt.

Evenzeer neemt men het tweede gedeelte van den inhoud van

af de abscis 0(3 ~ b tot aan eene abscis O/,, die wederom

zeer weinig verschilt van de genoemde abscis. Od. De ordina-

ten, die met de abscissen O/ en 0/
(

overeenkomen, namelijk

C/ en C, /,, laat men nu tot elkander naderen, — waarbij de

abscissen-verschillen d y en d y ,
telkens kleiner worden, — tot-

dat, bij de grens, de punten / en /, te gelijk in d komen te

liggen, en de ordinaten C/ en C, y x
te zamenvallen, en wel zoo

;

dat zij beide op de ordinaat Dd vallen.
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De bijzondere integraal (7) is dus hier de inhoud, begrepen

tusschen de ordinaten C / en C
, y ,

, de beide takken der kromme

lijn CD en C, D en het abscissen-verschil yy t
. Alleen in het

geval, dat de ordinaat D ö eene oneindige waarde verkrijgt, kan

die inhoud van nul verschillen. Past men toch deze redeneering

toe op den inhoud C/ dj) in Fig. 1, zoo moet deze verdwij-

nen bij de grens Gr. yd = 0.

3. Bij deze beschouwingen moet men er wel op letten, dat

eene figuur, overeenkomende met de abscissen, wier eindpunten

tusschen de punten d en /? liggen, ook aan de andere zijde van

de abscissen-as kan gelegen zijn. Men weet, dat in zulk geval

de inhoud der figuur zelve negatief is, en dit blijkt trouwens

ook uit onze vergelijking (1). Want van de trapezia, die hier

te sommeeren zijn, wordt de inhoud bepaald door het produkt

van de aangroeijing der abscissen — die hier positief blijft, als

men de x steeds in denzelfden zin laat aangroeijen — met de

overeenkomstige ordinaten. Deze laatste zijn echter negatief, en

daarmede zijn de trapezia en dus de geheele inhoud evenzeer

negatief.

Heeft dus zulk een geval in Fig. 2 plaats, dan zal men dien

inhoud van den tak B' C' beneden de as der abscissen als een

negatieven inhoud beschouwende, dien van den inhoud van den

tak A C, die positief is, moeten aftrekken, om den inhoud te

verkrijgen tusschen de ordinaten Aa en ^ B', die met de abs-

cissen 0« en 0|5 overeenstemmen.

7. Alles komt er dus hier op aan, om die bijzondere inte-

graal te vinden ; en het is niet te ontkennen, dat de vorm der

formulen (7) en (8) eene niet geringe moeijelijkheid veroorzaakt,

omdat daarin de integreerbaarheid der gegevene functie wordt

ondersteld.

Op de volgende wijze kan nu weder aan dit bezwaar worden

te gemoet gekomen.

Men kan toch die bijzondere integraal meetkundig beschou-

wen als uit twee deelen te bestaan, waarvan er een voor de

ordinaat D 8 ligt, het andere integendeel daarachter valt.

Of, met andere woorden, zij zal analytisch bestaan uit twee

termen der reeks (1), die de waarde der veranderlijke x — c in-

sluiten, waarvoor de ondoorloopendheid plaats grijpt. De eerste
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dier termen is ^X^'(«— ,«f), de tweede is ve >< F{c + v e).

Derhalve is

ƒ' = titl{c—
t
ue) + veF(c+ P6), [GV.<: = 0]; .(9)

waarbij men dan tot de grens van e — moet overgaan.

Meetkundig beteekent dit wederom, dat bij het eerste der ge-

noemde deelen, voor de ordinaat Dd, het abscissenverschil 8/

telkens kleiner wordt gemaakt — en daarmede ook de inhoud

van het overeenkomstige gedeelte der bijzondere integraal —
door / al dichter bij 8 te brengen. Hetzelfde gebeurt evenzeer

met het punt / ,
, zoodat ook daar het overeenkomstige gedeelte

der bijzondere integraal telkens kleiner wordt gemaakt door het

punt /, tot het punt 8 te laten naderen.

Hier kunnen de onbepaalde factoren u en v voorshands on-

bepaald blijven, als men de algemeene waarde van cauchy vin-

den wil. Bepaalt men zich daarentegen tot de hoofdwaarde, zoo

stelle men na de herleiding van de uitkomst der formule (9),

u — v = 1. De onderstelling immers van p — v heeft ten ge-

volge, dat er alleen de afstand pc voorkomt, die nu zelve we-

derom met een gelijk recht voor eene eenvoudige aangroeijing

der abscissen, *,, kan worden gehouden.

8. En deze formule (9) voldoet ook geheel aan de gestelde

voorwaarden.

Zijn F(c— ue) en F (c + vt) bij de grens x = c niet onein-

dig groot, zoo moet noodzakelijk de bijzondere integraal I' ver-

dwijnen, omdat er dan de factor e voorkomt, die nul tot grens

heeft, terwijl de andere factor eindig blijft.

Hebben echter de F(c—ue) en F{c + ve) tot grens oneindig

groot, zoo kunnen er zich onderscheidene gevallen voordoen.

Die (stelkundige) som van twee oneindig grooten kan dan

voorkomen in den vorm

x

en dan kan zij of 1° oneindig groot worden, of 2° onbe-

paald zijn, of '3° kan zij eene bepaalde waarde verkrijgen.

Wanneer zij evenwel den vorm

oo + oo

aanneemt, zoo wordt zij 4° zelve ook oneindig groot.
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9. Het onderscheid tusschen de formiüen (7) en (9) ligt

daarin, dat de tweede geene integratie vordert, zoo als de eerste,

maar rechtstreeks uit de functie F (.f) is af te leiden; — terwijl

de eerste de kennis onderstelt van de integraal
<i (./•) van deze

F [x\. En men weet, in hoe weinig gevallen het nog gelukt is,

de onbepaalde integraal eener functie te vinden ; terwijl toch de

uitdrukking eener gewone bepaalde integraal van dezelfde functie

gevonden konde worden langs eene der onderscheidene, geheel

indirekte wegen, die tot zulk een doel kunnen leiden.

Wat het zoeken van de grens voor Gr. e = betreft, zoo

zal het moeten afhangen van den vorm der functien F (x) en ƒ(.*)

zelve, — als de laatste althans bekend is, — of zulks bij de

vergelijking (8) al of niet gemakkelijker zal vallen dan bij de

vergelijking (9),

In het algemeen mag men het er wel voor houden, dat de

laatste formule (9) bij het gebruik beter zal voldoen en gemak-

kelijker tot de uitkomst zal voeren dan de vroeger bekende (7)

of (8).

10. Om het gezegde nader toe te lichten en het beweerde te

staven, moge deze vergelijking worden toegepast op eenige be-

paalde integralen, die in vroegere verhandelingen door mij wer-

den gevonden en gebruikt ; en waarvan de waarde door sommige

wiskundigen voor onbepaald wordt gehouden.

Het zal hier dus de vraag niet wezen, om de waarde dier

bepaalde integralen zelve telkens te bepalen, maar alleen en uit-

sluitend, om na te gaan, of de bijzondere integralen, die daarbij

voorkomen, bepaald zijn of niet. Wordt toch die bijzondere inte-

graal of oneindig of ook slechts onbepaald, zoo zoude de waarde

der overeenkomstige bepaalde integraal evenzeer oneindig of on-

bepaald worden; althans zoolang er zich slechts een enkel geval

van ondoorloopendheid voordoet tusschen de grenzen der inte-

gratie. Zoodra er toch eene tweede, of ook meer, waarden van

x tusschen de grenzen der integratie voorkomen, die tot ondoor-

loopendheid aanleiding geven, dan kan het zijn, dat de verbete-

ringen elkander ten slotte wederom zouden opheffen, of althans

eene bepaalde waarde geven aan de geheele verbetering, die er

alsdan aantebrengen zoude zijn.

Yerkrijgt daarentegen de bijzondere integraal eene bepaalde
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waarde, zoo wordt het de vraag, of die verbetering reeds in de

op eenigerlei manier gevonden waarde voor de bepaalde integraal

ligt opgesloten of niet. Die vraag behoort dan telkens te wor-

den onderzocht; zulk onderzoek is evenwel onnoodig, zoolang de

verbetering, die de bijzondere integraal moet aanbrengen, nul is

;

en dit zal juist bij de volgende bepaalde integralen het geval zijn.

11. De bepaalde integralen, waarop hier gedoeld wordt, zijn

de volgende

J^i ,w> -•«
o

^°° Cos px dx

77' ("
o

^^ Sin px dx

-v~

,

w
q

2—x l

ƒ* x Cos px dx

V=?"'
{ll)

f
00
x Sin px dx

De runctiën F (o?) onder het integraalteeken worden hier alle

ondoorloopend voor x — q, en ook alleen voor deze waarde van

x tusschen de grenzen van het integreeren en oo . Men zal dus

voor iedere van haar te onderzoeken hebben, wat er telkens wordt

van de bijzondere integraal i', wanneer daarbij iedere keer de

functie onder het integraalteeken den vorm verkrijgt van eene

der hierboven voorkomende functien.

Zoo is achtervolgens naar onze vergelijking (9)

ƒ
9-^-^ dx 1 1_

q
2 -x 2 ^ ** ^-.(q—pey + Vh

7* ~(q + ve)*

= V*
•

v * «
2 q [a, €— li

2
e
2 — % q v t—v'

1
é
2

1 i (y—/0 *

2 q— jw e 2 q + v e (2 q
— u e

) (2 q + y f)
'

VEBSL. EX MEDED. AFD. NATUÜRK. 2de BEJSK.S. DEEL III. 22



I f.

( 332
)

dx
dus 7', = Gr.

(v — u) e v— u= Gr. — - = Gr. O =0 ia.)

/?-H* Cos px dx Cos (p {q
— (a e)} Cos (p (q + v*)}— ue -\- vt

'- =
q-fiï

Cos [p (q
— (*e)} Cos {p (q + v e) I

__. u é _L v e _ —
2q k

ué— j.i
2

é
1 — Zq ve-- v 2

t
2

Cospq.Cospue -j- Sinp q. Sin put Cospq.Cospve—Sinpq.Sinpve

Z q— (* e Z q + ve

Cospq.(Cosp pe— Cosp ve) 4- Sinp q. [Sinp (as -f- Sinp vb)

1
(2>q—iie) (Zq + vs)

Cospq. (vCosp tiB + ia Cosp vb) 4- Sinpq. (vSinpus— pSinpve)

"(2
?-,if)(2 ?+«)

Gaat men nu tot de grens Gr. s = over, zoo blijft de

tweede breuk eindig; haar produkt met b verdwijnt derhalve.

Wat de eerste breuk betreft, die tot coëfficiënt 2 q heeft en

tot noemer 4 q
l

verkrijgt, haar teller bestaat uit twee termen.

In den eersten term wordt de factor

Cos p u e— Cosp v e = 2 Sin {( (

u -f- v) £p s] . Sin {(v— u) J /;.}

met b zelve nul; terwijl in den tweeden term Sin. pp e en

Sin. p v b reeds iedere op zich zelve nul worden.

Daaruit volgt dus

;?-fvs Cos px dx
h'=Gr. / t)

= (*J
ƒ?+"* Cospxdx

j ^-^
0—02

iV+*e Sinpxdx Sin [p (q— (as)} Sin {p {q + vb)}= (AS
-f- vb

q
1—x 2 q*— (q—p e)2 ^ 2 _

(
r/ .|_ .„ €)

a

Sin [p (q-rf* e)} Sin {p (q -f v s)}= u 6 — -{-vs — —
2 q <: e—

(

a 2
£

l — 2 q V B— V 2 6

'

L

Sinpq. Cosp(as— Cospq.SinpuS Sinpq. Cospvs -f- Cospq. Sinpve

2 q — u e 2 q -\-v 6
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Sinpq. (Cosppe— Cosppg) — Coapq. {SinppE -\- Sinpvs)
~° iq ~

(2?— ,«e) (2 ? + *>«)

_ +

Sinpq. (vCosppS + y. Cospve)— Cospq. (v SinppB— pSinpve)

(Zq-
(
.e)(Zq + ve)

Ook hier verdwijnt de tweede term voor de grens Gr. e =* 0,

wegens den factor 8 : evenzoo in den teller van den eersten

term de grootheden Cos p pe— Cosp v £, Sin p v e en Sin p p £.

Dientengevolge wordt

ƒ?+*- Sin px dx

2 ,
«o K)

2-pe

i+*z xCospxdx (q-fj.£)Cos{p(q-pa)} {q+ve)Cos{p(q-\-ve)}

=f*e—ö—;

tt
-

-r*^
-

f

Zqpe—p 2
e
2 — Z q ve — v^e"1

(g— tte) Cos {p(q—i*e)} jq+ ve) Cos{p(q+ ve)}
_

•Z q—pe 2q + v€

v e Cos \p (q + y *))

-*fl-.^(«+
:

«)i-i
2 ;;vt

' -

* * L 2 5—p f 2q + rt J

In den eersten term van het laatste lid dezer vergelijking

vindt men een factor Sin [fa + *)ip*ii (]ie verdwijnt zoodra

men tot de grens Gr. e = overgaat; en daarmede verdwijnt

dan ook die geheele term. De tweede term bestaat uit een

factor, die eindig blijft, en met \ * moet vermenigvuldigd wor-

den: derhalve wordt ook deze term nul.
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En nu heeft men

fg+vs x Cos px dx
z<= er

-

I -^ir— <'>

^Q+
Vs xSinpxdx (q—pe)Sin{p(q—pe)} (q-\-ve) Sin\ p(q-+ve)\= "£

; \-VB =

«
a—« q*—(q—t#y q'—ii+M) 2

fo—F£) 5z» {^ (9— /*£)} (g+ yg)&» (fffa+ ye)}
__

s
L_^ 4. VB __

Zqpe-^e* — Zqve—v 2
£ 2

^ (q—y.e)Sin {p{q—[*. e)}
_ (g + y c) Sin {p (q + » e)} =

2 7 p f 2 9 -f- V 6

2 7 —p a

1 c- r e 1 n 1

y€^ {P(q + VB)}_ 1 Stn {p(q + **)} - i ^j^ -

= — Cos [p [q—ip—v) \ e] } . Sin {(/* + v) \p e} —

'~ ** L %q— p € 2^ + y 6 J'

en hier heeft weder hetzelfde plaats bij het overgaan tot de

grens Gr. e = , als hetgeen men bij de vorige integraal zag

gebeuren. De tweede term verdwijnt wegens den factor e, om-

dat de grootheid tusschen de haakjes eindig blijft. De eerste

term heeft ook hier den factor Sfn {(p+tfijps), die mede ver-

dwijnt tegelijk met de e. Dus is ook hier

ƒ?+"£ xSinpxdx
„, _, - ° (O
?

2— * 2

?—p*

De vijf behandelde bijzondere integralen (aj, (£4), (c,), (^,),

(gj zijn nu alle nul, en derhalve blijven, naar het aangevoerde,

de waarden, die vroeger voor de vijf bepaalde integralen (0), (b)
9

(<?), (d), (e) gevonden werden, zonder eenige onzekerheid gelden.

12. Maar, nu dit eenmaal gevonden is. kan men verder nog
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gaan met het oog op de integralen, waarover in het begin van

N°. 10 gesproken werd.

Door middel toch van de integralen («), (£), (
c), (d), (e) zijn

vroeger door mij onderscheidene andere integralen afgeleid van

den vorm

*.-ƒ>: *
q

2—x*

*-/ /{f,) e=* ; w

waarin de ƒ (#) konde ontwikkeld worden in eene reeks, die

naar de cosinussen van de veelvouden van bogen, of naar de

sinussen daarvan voortloopt : terwijl deze reeksen dan eens eindige

waren, dan eens oneindige.

Ten einde omtrent het geval van ondoorloopendheid voor de

waarde der veranderlijke x — q hier nader te worden ingelicht,

kan men wederom, op dezelfde wijze als boven, het theorema (9)

aanwenden. Dit geeft dan hier voor de bijzondere integralen,

die als de verbeteringen optreden voor den invloed dier ondoor-

loopendheid, als er zich zulk een invloed werkelijk mogt voor-

doen, — en wel bepaaldelijk voor de eerste integraal

/(*) _, -- = f* ., ,_ .... + VB

f-fU

_/ {q - V-B) _f (q + V B
) =

%q—V-B %q-\-VB

q
(2q-pe){,Zq+VB)

+
' &q-t*){*q+Ve) '

'

'

"

Bij het verder onderzoek behoort men twee gevallen te on-

derscheiden: 1°. dat f {x) mede ondoorloopend wordt voor de-

zelfde waarde der veranderlijke x = q; 2°. dat daarentegen voor

die waarde x — q de functie f ($) doorloopend blijft.
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13. In het eerste geval moet men den vorm van f (a) ken-

nen, om te kunnen bepalen, of het produkt van 8 met den vorm

vf{q-~iie) + ?f(q+ve)

eene bepaalde waarde heeft of niet. De eerste term zoude in

den regel geene bepaalde waarde geven, maar eerder oneindig

groot zijn of althans onbepaald worden. Heeft dus de tweede

term van voormelde uitdrukking eene bepaalde waarde, dan be-

houdt de bijzondere integraal blijkbaar de eigenschap van den

eersten term, om onbepaald te wezen of oneindig groot te wor-

den. Wordt evenwel ook die tweede term onbepaald of onein-

dig groot, en wel een van beide, te gelijk met den eersten

term; zoo wordt er een nader onderzoek vereischt, vooreerst in

geval van onbepaaldheid, of ook, hetzij 1'. die onbepaaldheid

zich opheft, en dus het verschil der twee onbepaalde waarden

misschien weder bepaald wordt, een verschijnsel dat blijkens het

boven behandelde zeer wel mogelijk is; — of dat 2
U

. de ge-

zamenlijke uitkomst nog onbepaald blijft. Hetzelfde onderzoek

moet plaats grijpen, wanneer beide termen, ieder voor zich, on-

eindig groot worden. Immers kan dan toch hun verschil of

1 . oneindig groot blijven, of 2°. onbepaald worden, of 3°. eene

bepaalde waarde verkrijgen.

14- Maar ook kan het geval voorkomen, — en bij de hier-

boven bedoelde integralen, in zoo verre zij tot den vorm der

algemeene integraal behooren, die hier beschouwd wordt, had

zulks ook werkelijk plaats, — dat de /' {au) niet ondoorloopend

wordt voor de aangegevene waarde der veranderlijke x == q : als-

dan kan men dadelijk liet onderzoek verder voortzetten.

Omdat noch ƒ (q— ^e) noch f (q -j- vs) eene oneindig groote

waarde verkrijgt, zal nu de tweede term van de vergelijking (/'),

wegens den factor s bij de grens Gr. 8 —- 0, moeten verdwijnen.

De teller van den eerste term, het verschil

/(q—tie) — f(q + vb),

zal naar het karakter der doorloopendheid, bij de grens Gr. 8-- 0,

de nul tot waarde moeten verkrijgen : het is immers bekend, dat

juist het nul zijn van zoodanig verschil het karakter van door-
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loopendheid uitmaakt. Dus worden beide termen nul, en heeft

men diensvolgens

K
t '-.Qr.J /(.J-j—;. ....(ƒ,)

q-fie

15. Evenzoo kan men redeneeren omtrent de integraal K
2

.

Hier geeft de toepassing van het theorema (91 voor de bijzon-

dere integraal

ƒ q
l ~x l r

q*—{q~tt£)
2

<?

a— (?+*«)

(q—p*)f(q— i*) _
(g+^)/(g+ye)

Omtrent het geval, dat ook f(x) voor de waarde x «. 9 dei-

veranderlijke ondoorloopend mogt worden, en omtrent de onder-

scheidene punten, die alsdan achtereenvolgens behooren onder-

zocht te worden, zij hier verwezen naar hetgeen in het overeen-

komstige geval in N°. 13 is opgemerkt geworden.

Bepalen wij ons derhalve tot het geval, dat ƒ [x) voor de

waarde x — q doorloopend blijft, — en dit heeft ook steeds

plaats gehad bij de onderzochte integralen, die tot den hier be-

schouwden vorm kunnen teruggebragt worden, — zoo kunnen

wij de bovenstaande redeneering hier gemakkelijk voortzetten.

Immers, men vindt ook hier in de vergelijking \g') twee ter-

men. De laatste bevat eene tweeledige grootheid tusschen de

haakjes, waarvan elk gedeelte nu nimmer oneindig groot worden

kan, dus evenmin die grootheid zelve : derhalve wordt haar pro-

duct met den factor | £, bij de grens Gr. e = 0, zelve gelijk

nul. In den eersten term zal het verschil
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krachtens het karakter van de doorloopendheid van functien,

noodzakelijk gelijk nul moeten worden bij de grens Gr. e =- 0.

Het geheele tweede lid verdwijnt dientengevolge en derhalve

verkrijgt men

r?+Vl xdx
*V = Gr. f[x)-:e

16. Wanneer men er op let, dat bij deze geheele beschouwing

in N°. 12, 13, 14, 15, geen gebruik is gemaakt van de onder-

stelling, dat de ƒ [x) hetzij naar Cosinussen of naar Sinussen

van veelvouden van zekere bogen ontwikkeld kan worden, —
eene eigenschap, die evenwel bij het niet nader behandelde ge-

val, dat ook de f (x) zelve voor de waarde der veranderlijke

,x = q ondoorloopend wordt, wel van invloed op de uitkomsten

had kunnen zijn; — zoo kan men tot het volgende merkwaar-

dige, nu ook algemeene theorema besluiten.

Wanneer eene functie f [x\ voor de waarde der verander-

lijke x = q doorloopend blijft, clan zijn de bepaalde integralen

C™ dx f<*> xdx
K

>
=

ƒ / (*) T—2
en K

> = / /W ~
ï

J q^—x 1

J q-—x 2

evenzeer doorloopend bij diezelfde waarde der veranderlijke.

17. Ten slotte moge nog de vergelijking (9) worden toege-

past op eene bepaalde integraal, die wel ondoorloopend zal blij-

ken te zijn; namelijk

f°° ' dx
r—77 • W

J
o

Hier toch wordt volgens (9)

?+VS dx 1 1 fi8 V8

(q-X^~^\q~.(q-^e)Y^
Ve
{q-{q+ve\}^ [H) *(?*}*

ue vs e f*+v
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Dewijl nu hier niet p. -f- v == O, dat is ^ = — 1/ kan we-

zen, omdat dan de bijzondere integraal alle beteekenis zoude

verliezen, daar de onbepaalde factoren
f* en v noodzakelijk beide

positief worden ondersteld, zoo volgt hieruit dadelijk, dat bij

de grens Gr. 6=0, de eerste factor oneindig groot wordt, ter-

wijl de tweede factor eindig blijft, en dat dus hun produkt on-

eindig groot wordt. Derhalve dat

r?+
V£

dx

is. En daarmede wordt dan de integraal L
x

zelve, in de for-

mule (7i), oneindig groot.

18. In al de vorige beschouwingen is naar de zienswijze van

caüchy altijd de algemeene waarde der bijzondere integralen be

schouwd, met invoering derhalve van de onbepaalde grootheden

(a en v. Dit is gedaan, om het vraagstuk zoo algemeen moge-

lijk op te vatten, en om gevrijwaard te blijven voor de bezwa-

ren van hen, die deze waarde als eene meer algemeene er-

kennen.

Hier echter, in ons geval althans, zoude men met denzelfden

uitslag, met minder arbeid, en veel eenvoudiger uitkomsten, de

hoofdwaarde hebben kunnen invoeren.



OVER DE AARDOLIÈN

NEDERLANDSCHE OOST-INDISCHE BEZITTINGEN

E. H. VON BAUMHATJER

Den ()
den Mei 1*63 nam ik de vrijheid den volgenden brief

te rigten tot den Minister van Koloniën

:

" Door een uitvoerig onderzoek van het tegenwoordig uit Ame-

rika aangevoerde ruwe petroleum, hetgeen ik op eene groote

schaal heb ingerigt, om daardoor resultaten te verkrijgen, die

niet alleen voor de wetenschap maar vooral voor handel en nij-

verheid waarde hebben, ben ik tot de overtuiging gekomen dat

deze stof, die reeds nu een belangrijk handelsartikel is, meer en

meer voor den handel belangrijk zal worden, terwijl de verpak-

king in ijzeren fusten, zooals reeds nu begint plaats te hebben,

het gevaar bij het vervoer aanmerkelijk zal verminderen.

// Ook in onze Oost-Indische bezittingen wordt, zooals meerdere

ooggetuigen mij hebben verklaard, deze stof aangetroffen, terwijl

de nu nog geringe hoeveelheid waarschijnlijk door geschikte

putboringen aanzienlijk zoude kunnen worden vergroot, zooals

ook het geval in Amerika is geweest.

v Ik ben overtuigd dat Uwe Excellentie met mij het groote

belang, zoowel voor onze Koloniën als voor ons Vaderland, zal

erkennen, hetwelk de exploitatie van dit artikel, indien liet

in genoegzame hoeveelheid in onze Koloniën werd aangetrof-

fen, zoude kunnen verkrijgen; vooraf echter is de kennis noo-
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dig van den aard van het petroleum, hetwelk in onze bezittin-

gen wordt aangetroffen, en tot het verkrijgen dier kennis neem

ik de vrijheid mij tot Uwe Excellentie te wenden met het ver-

zoek dat door Uwe Excellentie bevolen worde, dat op de ver-

schillende plaatsen in onze koloniën alwaar petroleum — (aardolie,

steenolie, peterolie) wordt aangetroffen, daarvan een vat van ten

minste honderd kan verzameld worde en naar Nederland worde

gezonden, terwijl ik mij alsdan gaarne met het onderzoek zal

belasten.

//Kleine monsters petroleum afkomstig uit onze bezittingen zijn

mij reeds ter onderzoeking toegezonden, doch hieruit kan men

gQm resultaten verkrijgen die eenige waarde hebben voor den

handel of de nijverheid."

Z.E. de Minister had de goedheid mij reeds bij missive van

8 Mei 1863, Lett. Aaz N°. 34 het volgende te melden:

// Tn antwoord op Uwen brief van den 6 e dezer, waarbij wordt

verzocht om op de verschillende plaatsen in onze Koloniën, al-

waar petroleum wordt aangetroffen, daarvan een vat van ten

minste honderd kan te doen verzamelen en vervolgens naar

Nederland te zenden, heb ik de eer U Hooggeleerden mede te

deelen, dat de Gouverneur-Generaal van Nederlandsen Indië

door mij is uitgenoodigd, om, zoo mogelijk, aan Uw verlangen

te voldoen.

// Gaarne zal ik ook aan de Gouverneurs der Nederlandsche

bezittingen in West- Indië en ter Kuste van Guinea eene der-

gelijke uitnoodiging rigten, wanneer het UHGel bekend mogt

zijn dat ook in die gewesten petroleum voorkomt, waarom-

trent ik alzoo inlichtingen van U te gemoet zie."

Onder dankbetuiging voor het door Z.E. in deze verrigte,

nam ik de vrijheid ten opzigte onzer West-Indische Koloniën

bij missive van 17 Mei 1863 het volgende aan ZE. 's oordeel

te onderwerpen:

// Ten opzigte van het al of niet voorkomen van aardolie in

de Nederlandsche bezittingen in West-Indië en ter Kuste van
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Guinea, heb ik informatien trachten in te winnen ; van de Kusl

van Guinea heb ik niets kunnen vernemen, en evenmin ietr.

met zekerheid van onze bezittingen in West-Indië, doch do

waarschijnlijkheid bestaat voor het voorkomen van aardolie in

deze laatste bezittingen, dewijl in Trinidad de bekende Pitc/dake

gevonden wordt, terwijl het voorkomen van aardpik op St. Tho-

mas, Ascension en Cuba bekend is, en waar deze wordt aange-

troffen is het gelijktijdig voorkomen van aardolie zéér waarschijnlijk.

//Ik vermeen dus aan Uwe Excellentie te mogen voorstellen

om aan de Gouverneurs der Nederlandsche bezittingen in West-

Indië en ter Kuste van Guinea de vraag te rigten of in hunne

onderhoorigheden aardolie of aardpik wordt aangetroffen, en zoo

ja, daarvan monsters van ten minste een vat naar Nederland

op te zenden.'

'

Eeeds bij missive van 26 November 1863 Lett. Aaz
,
No. 4,

berigtte mij ZE. dat de Gouverneur van Curacao en onder-

hoorigheden bij missive van 24 Juni 1863, N°. 182 gemeld

had, dat op die eilanden geen petroleum gevonden wordt; ver-

der bij missive van 22 Januari 1864 Lett. B, N°. 7, dat een,

zoowel in de kolonie Suriname als in de Nederlandsche bezit-

tingen ter kuste van Guinea ingesteld onderzoek naar petroleum

tot geen gewenschte uitkomsten had geleid.

Gelukkiger slaagden de pogingen in onze Oost-Indische be-

zittingen en bij genoemde missive van 26 November 1863 had

Z.E. de goedheid mij mededeeling te doen van een brief van

den Gouverneur Generaal van Nederlandsen Indië dd. 24 Sep-

tember 1863, N°. 284, Lr
. D 10

. Kabinet, waarbij rapporten

van den Hoofd-Ingenieur Chef van het Mijnwezen w. g. de groot

dd. 14 Juli 1863 en van den Inspecteur belast met het natuur-

kundig onderzoek, tevens belast met de leiding der kinacultuiu'

Dr. junghuhn, gedagteekend Lembang den 30 sten Augustus 1863.

De Heer c. de groot berigt : *)

//De residentiën, in Nederlandsch Indië waar aardolie aange-

*) Aan Z.E. den Minister van Koloniën breng ik hier mijnen dank voor de wel.

willendheid waarmede Z.E. mij heeft vergund al deze belangrijke rapporten open-

baar te maken.
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troflen wordt, zijn, voor zoover mij bekend zijn, Samarang, Seu-

rabaija, Madura en Palembang.

// De residentie Samarang verdient eene eerste plaats ; de aard-

oliebronnen komen voor in Grobogan, en wel in de omstreken

van Poerwodadi en Goeboek (het heilige vuur Merapie staat

hiermede waarschijnlijk in verband) en in het regentschap Ken-

dal bij Limbangan, Selokaton en Pelantoengan. De hoeveelheid

schijnt in Samarang nog al aanzienlijk te zijn.

//De eerstgenoemde vindplaatsen zijn van belang ten opzigte

van hunne ligging met het oog op den toekomstigen aanleg

van een spoorweg door die streek.

// De laatstgenoemde vindplaatsen liggen op een afstand van ±
26 a, 30 palen van Samarang en even als de vorige in het tertiaire

terrein dat zich ten noorden van het vulkanische gebergte uitstrekt.

// De residentie Samarang biedt waarschijnlijk de beste gelegen-

heid aan eene eerste aardboring uit te voeren.

//De vindplaatsen in de residentie Soerabaija zijn niet met

juistheid op te geven.

// In de residentie Maclura komen geringe bronnen voor in de

afdeelingen Madura, Pamakassan en Sumanap, waaruit aardolie

wordt gewonnen, hoewel in niet belangrijke hoeveelheid.

// In de Residentie Palembang komen vier aardoliebronnen

voor, bij Bali-boekit in de Banjoe-assin, waar de aardolie in

geringe hoeveelheid in eene leemlaag voorkomt.

//Ook komen in die residentie nog een paar bronnen voor in

de nabijheid van het riviertje Lalang, een zijtak van de Lingi,

die bij Goenong-Megang, in de Lematang-rivier valt."

De missive van Dr. junghuhn luidt

:

// Onder de terugzending der daartoe behoorende bijlagen ver-

eer ik mij te voldoen aan den inhoud der missive van den

l en Gouvernements-Secretaris, 24 Aug. 1863, waarbij Uwe Excel-

lentie heeft bevolen dat ik mijne konsideratien en advies zal

uitbrengen omtrent het door de Heeren von baumhauee en

de geoot voorgestelde ter exploitatie van aardolie op Java.

// Zonder mij in te laten in algemeene beschouwingen en opga-

ven (omtrent de handelswaarde, het gebruik van petroleum enz,),

welke verondersteld moeten worden aan de Regering bekend te
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zijn, vermeen ik mij hier meer speciaal te moeten bepalen,

mijne gevoelens mede te deelen omtrent de doelmatigheid van

het door den Heer de groot voorgestelde, dat de strekking

heeft eene meer volledige kennis der lokaliteiten te verkrijgen

waar aardolie gevonden wordt, en wijders omtrent de vooruit-

zigten die bestaan om door kunstmatige boringen eene grootere

hoeveelheid bergolie op Java, dan thans uit de natuurlijke sple-

ten opwelt, te verkrijgen.

// 1°. Wat het eerste punt betreft, het door den Heer de

groot gedane voorstel om de Eesidenten van Samarang, Soe-

rabaija, Madura en Palembang te verzoeken eene juiste opgave

van de verschillende vindplaatsen van aardolie en der hoeveel-

heid er van te doen, — dit is zeker zeer doelmatig, aangezien

op die wijze en kosteloos eene algemeene en oppervlakkige ken-

nis van al die plaatsen en der onzekere hoeveelheid van de op-

wellende aardolie aldaar kan verkregen worden.

// Maar volgens mijne meening zouden niet alleen de Eesiden-

ten van Samarang, Soerabaija, Madura en Palembang moeten

aangeschreven worden, maar bij vrij ze van circulaire alle Eesi-

denten in geheel Nederlandsen -Indië, dewijl het zeker is, dat

behalve in de genoemde vier, nog in vele andere residentiën

aardoliebronnen worden gevonden.

// Ik wil slechts twee aanhalen : in de nabijheid van Ipoe (ge-

legen tusschen Moko-Moko en Benkoelen) op de Westkust van

Sumatra worden bronnen van aardolie gevonden, die rijker zijn

dan eenige andere van dien aard op Java ; in de residentie Che-

ribon welt op verschillende plaatsen aardolie op. onder anderen

te Tji-Oejah in het Kendeng-gebergte bezuiden Koeningan,

waar bovendien hoop bestaat om lagen van steenzout of zout-

klei aan te treilen; en op den westelijken voet van den G. Tje-

rimai in de bedding van den Tji-Bodas (beneden den heuvel

G. Wangi) waar in gegravene putten de aardolie zamenloopt en

binnen de 24 uren 1/2 voet hoog daarin rijst enz.

// 2°. Wat aangaat het succes dat kunstmatige aardboringen

op bergolie alhier zouden hebben, dit is zeer gering, veel ge-

ringer als dat van boring op zout, en wel om volgende reden.

// Paar al hetgeen men begrijpt onder de namen van naphtha,

steenolie, petroleum, berg- of aardolie, dat echter doelmatiger
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onder de algemeene benaming van vloeibare bitumen kan wor-

den zaamgevat, geen anderen oorsprong hebben kan dan uit or-

ganische zelfstandigheden, en door eene soort drooge destillatie

wordt gevormd, wanneer onderaardsche hitte, b. v. nog niet

afgekoelde lavastroomen, hare werking uitoefenen op lagen of

nesten van bitumeneuzen kalk, bitumeneuze klei, kolenschiefer

en fossiele kolen, dan moet ook de hoeveelheid vloeibaar bitu-

men dat eenig gebergte of eenige geologische formatie opleve-

ren kan, evenredig zijn aan het quantum organische zelfstan-

digheden : hout, boomstammen, begraven bosschen, dat die for-

matie bevat heeft en dat herschapen in bitumeneus hout, in

bruin- of in steenkolen, voor een gedeelte daarin bewaard is ge-

bleven. Dergelijke kolen moeten dan in eenig gedeelte van die

formatie in hetzelfde land overvloedig aangetroffen kunnen wor-

den om met hoop op een goed gevolg naar aardolie te kunnen

graven of boren. Nu worden fossiele kolen, wel is waar, in de

tertiaire formatie over het geheele eiland Java gevonden, maar

het zijn niet dan kleine lensvormige nesten of uitwiggende plat-

gedrukte boomstammen (voormalig drijfhout) of dunne aderen,

die in alle residentien hier en daar verstrooid tusschen zand-

steen of kleilagen worden aangetroffen, en werkelijke beddingen

van kolen heb ik alleen in het zuidelijk gedeelte van het dis-

trict Tjilang-kahan (residentie Bantam) gezien, die echter nie-

mand na mij heeft bezocht.

// Bij zulke schaarschte van de grondstof (tusschen zandsteen-

lagen besloten en meer of min volledig in bruin- of zwartkolen

herschapen hout) kan het product — de aardolie — onmoge-

lijk anders dan in geringe hoeveelheid, al is het op vele plaat-

sen, aangetroffen worden, en dit stemt volmaakt met de alhier

opgedane ervaring overeen, daar aardolie nagenoeg bij alle zout-

bronnen of salsen (sisippan der Soendanezen) uit de aarde

zijpelt, echter in geringe hoeveelheid, even als de bruinkolen

ook over het geheele eiland Java, echter slechts als kleine nes-

ten of brokstukken van vroegere boomstammen in het neptuni-

sche gebergte worden gevonden. Ware de grondstof daartoe over-

vloedig voorhanden, dan zou geen ander land zoo rijk met berg-

olie kunnen gezegend zijn als Java, daar aan alle andere voor-

waarden tot de vorming van vloeibaar bitumen of aardolie alhier
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voldaan is en gloeijend heete rotsen reeds op geringe diepte

beneden de oppervlakte rondom den voet van alle vulkanen

moeten aanwezig zijn. dewijl heete dampen en heete bronnen

uit de spleten van die rotsen opstijgen en in tientallen van

kraters nog gesmolten lava kookt.

//De hoop om groote hoeveelheden aardolie van Java te ver-

krijgen is dus zeer gering. Men zou wel is waar kunnen zeg-

gen dat, zoo goed als in het zuidelijk gedeelte van Tjilang-

kahan, ook in andere deelen van Java, b. v. in Samarang,

sterke en uitgestrekte beddingen van fossiele kolen kunnen be-

staan, die echter zonder boring niet ontdekt konden worden,

omdat geene opheffingen, geene breukranden voorhanden zijn en

de oorspronkelijke horizontale ligwijze van het gebergte weinig

is veranderd, — dat dus ook groote hoeveelheden van aardolie

in die deelen van het gebergte eenige honderde of duizende

voeten diep beneden de oppervlakte besloten kunnen zijn in

holen of kloven, waaruit ze geen uitweg kunnen vinden. De

mogelijkheid hiervan kan niet geloochend worden. Er be-

staat echter een gewigtig argument dat aan het aanwezen van

dergelijke onderaard sche ophoopingen van aardolie op Java alle

waarschijnlijkheid beneemt. Het geheele eiland namelijk is ten

gevolge van de oorspronkelijke werking der vulkanen en der

latere aardbevingen zoodanig in ai zijne neptunische en vulka-

nische bergen van een gescheurd,, gespleten en met kloven en

reten doortrokken, dat het getal van heete bronnen uit die sple-

ten te voorschijn komende, of van damp en gassoorten daaruit

oprijzende — in vlakten, dalen en bergen — bijna ontelbaar is.

//Waarom zou nu niet uit eenige van die duizende openingen

en spleten die van straat Sunda af tot aan de straat Bali, het

fondament, waarvan de oppervlakte het eiland Java is, doorklie-

ven, de berg- of aardolie even zoo gemakkelijk een uitweg ge-

vonden hebben als die duizende van warme of koude bronnen

en dampen, indien zij werkelijk in groote hoeveelheid voorhan-

den ware?

// Bovendien is het vloeibare bitumen van Java en Sumatra

geen kleurloos petroleum, maar dikke taai-vloeibare zwartbruine

bergteer, die eerst door kunstmatige zuivering en destillatie voor

het technisch gebruik geschikt zou kunnen worden gemaakt.
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n Mij komt het niet twijfelachtig voor, dat de vrij zuivere

naphtha die in de omstreken van de Kaspische Zee (Abscheron,

Baku) bij de 80.000 centenaars jaarlijks wordt verzameld en

voor het grootste gedeelte naar Perzië wordt verzonden, wanneer

ze van de Perzische Golf naar Java mogt worden ingevoerd,

alhier goedkooper zal kunnen verkregen worden dan de ingeza-

melde zwarte bergteer en de door destillatie daaruit bereide

naphtha.

// Derhalve vermeen ik Uwer Excellentie eerbiedigst te moeten

aanraden, niet naar bergolie te laten zoeken, maar liever in de

vlakte van Grobogan een boorgat op zout te laten maken, waar

althans hoop bestaat eene sterk geconcentreerde zoutloog te Ver-

krijgen."

Sedert dien tijd bevatte het door de Koninklijke Natuurkun-

dige Yereeniging in Nederlandsen Indië uitgegeven Tijdschrift

nn en dan berigten over de petroleumbronnen in den Indischen

Archipel; ik vestig de aandacht op de in de vergadering dier

Vereenkrinsr van 28 November 1863 door den Heer s. e. w.

roorda VAN EYSINGA gedane mededeeling van de bewering van

den franschen geleerden de chancourtois dat de punt van Sum-

bawa, zeer nabij den Temboro, zeer rijk aan petroleum moet zijn

;

verder op eene in de vergadering van 10 Juni 1865 medege-

deelde missive van den Heer .r. s. g. gramberg te Palembang,

luidende: *)

n Ik heb de eer Uwer Directie mede te deelen, dat door mij in

het belang der wetenschap en der industrie, eene reis naar Moeara-

Enim, in de Afdeeling Lematang-Ielier, is ondernomen, en wel

bepaaldelijk met het doel om een plaatselijk onderzoek in te

stellen naar de in die streek gelegene petroleum-bronnen.

//De hoofddoesoen Moeara-Enim is op ongeveer 150 palen af-

stands gelegen van de hoofdplaats Palembang, wanneer men den

waterweg, d. i den loop der Moesie- en Lematang-rivieren volgt

;

*) Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indië. Deel XXXVII, pag. 467.

VERSL. EN MKDED AFD. NATTJDRK. 2de REEKS. DEEL III.
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bereist men echter den landweg, dan is die afstand slechts 93

palen. De laatste wordt echter minder gevolgd dan de eerste,

wijl hij grootendeels door schier onbevolkte streken loopt.

//De waterweg is derhalve door mij als de meest gebruikelijke

gevolgd, tot op 27 palen afstands van Moeara-Enim, waarna ik

mijne reis over land voortzette.

//Genoemde plaats is gelegen aan de zamenvloeijing van de

Enim en de Lematang,

// Yan Moeara-Enim den landweg langs den regter oever der

Enim volgende, komt men aan de doesoen Karang-Badja, op

drie palen van eerstgenoemde plaats gelegen.

// Yan hier heeft men in oostelijke rigting een zeer boschrijk

en moeijehjk begaanbaar bergpad te beklimmen dat over een

vijftal heuvelruggen voert, eer men de petroleum-bronnen be-

reikt; zij zijn op ongeveer 4 palen afstands van Karang-Badja

gelegen. Deze bevinden zich alzoo in een heuvelachtig terrein,

dat bbjkbaar van tertiaire formatie is.

// Op verscheidene plaatsen komen, vooral in de bedding van

beken, bruinkool-lagen aan den dag.

// Deze lagen, waaronder enkele zeer magtige, beginnen zich

reeds nabij Goenoeng-Megang aan de Lematang te vertoonen,

en loopen voort in zuidelijke rigting tot aan Darma aan de

Enim (en misschien nog verder).

// De oliewellen zijn hoofdzakelijk drie in getal, en, behalve de

aanwezigheid van zoovele koolbeddingen in die streek, was er

nog een verschijnsel dat mij de overtuiging schonk dat de voor-

raad van aardolie aldaar zeer belangrijk moet zijn.

//De aanwijzer namelijk waardoor de Noord-Amerikanen zich bij

het opsporen en boren van olieputten laten leiden, is hier zeer

sterk sprekend.

// Het water toch van beken en kommen in deze heuvelachtige

streek, is op onderscheidene plaatsen in onophoudelijke en sterke

opborreling, ten gevolge van het ontsnappen van koolwaterstof-

gas, hetwelk of alleen of tegelijk met eenige aardolie, uit de

diepte naar boven stijgt.

// Twee wellen trof ik als op zich zelven staande, steeds borre-

lende waterkommen aan. De derde of grootste komt voor in de

bedding eener kleine beek, de Lalang-ketjil genaamd, een tri-
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butair bergstroompje van de Lingie, welke zich nabij de doesoen

Goenoeng-Megang in de Lematang ontlast.

'/ De loop der Lalang-ketjil is echter eenigzins verlegd ge-

worden, door het afdainmen dezer bron, zoodat zij thans ook

geheel op zich zelve staat.

//De bron beslaat ongeveer eene oppervlakte van 30 vierkante

voeten, welks afmeting de twee overige bronnen ook znllen

hebben.

//De diepte is slechts 4| voet en de bodem bestaat uit eene

laag taaije, blaanwachtige leem, door de inlanders Na-pal ge-

noemd. Door die laag dringt onophoudelijk olie en gas naar

boven, waardoor de bron immer in een toestand van koking

schijnt te verkeeren,

// Sedert onheugelijke tijden vloeijen deze petroleum-bronnen, en

de bevolking van drie marga's of distrikten zamelen de olie in,

welke in den binnenlandschen handel dezer residentie voorkomt

onder den naam van minjak-lingie, naar de reeds genoemde

kleine rivier. Het produkt wordt aangewend tot kalfaten der

praauwen, en kost ongeveer ƒ 5,35 per pikol. Natuurlijk trekt

de bevolking der omstreken geen ander voordeel dezer wellen

dan zooals de natuur ze haar aanbiedt, met andere woorden : men

zamelt slechts in wat door eene naauwe spleet, te gelijk met

het gas aan de oppervlakte komt, zonder de middelen te be-

zitten die opbrengst te vermeerderen, of zelfs de gedachte te

koesteren, dat welligt een groote voorraad van dit zoo gewenscht

artikel in die streek aanwezig is.

// Ik voor mij koester de overtuiging, dat bij behoorlijke bo-

ring, onderscheidene olieputten kunnen worden aangelegd, welke

ongetwijfeld eene aanzienlijke hoeveelheid aardolie zullen ople-

veren.

//Beneden Moeara-Enim treft men nog eene vindplaats van

aardolie aan, en wel in de marga Benakat. Deze oliewei doet

zich voor in de bedding eener beek, welke in de kleine rivier

Benakat inmondt; de laatste valt op hare beurt in de Lematang,

vlak tegen over de nieuw aangelegde doesoen Padang-Bindo. De

laag, waardoor deze olie opborrelt, is insgelijks verharde leem,

doch de produktie is zoo gering, dat de omwonende bevolking

ze niet benuttigt; men rekent slechts op ongeveer 15 nesschen

23*
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'smaands. Nabij die bron komen ook kolen aan den dag, en

wel in de rivier Baoeng, die zich in de "Benakat ontlast.

// Behalve in de afdeeling Lematang-Ielier komen in deze resi-

dentie nocr op onderscheidene plaatsen petrolenm-bronnen voor,

die, in het belang der wetenschap en welligt ook der nijver-

heid, insgelijks een plaatselijk onderzoek verdienen.

'/Zoo treft men eene bron aan in de afdeeling Moesie-Telier,

nabij de doesoen Beroega, terwijl er nog vier andere worden

gevonden in de afdeeling lelieran en Banjoe-asin op eenigen

afstand van Balie-Boekit. Beperktheid van tijd ter mijner

beschikking, belette mij ook die bronnen persoonlijk te be-

zoeken.
11

Over de petroleum-bronnen van Palembang heeft de Heer

gramberg later een uitvoerig zeer lezenswaardig stuk medegedeeld

in den Economist van Januari 1869, pag. I.

De Heer sanders van loo heeft in de bestuurs vergadering

der Natuurkundige Vereeniging van 18 Mei 1866 rapport uit-

gebragt over twee monsters petroleum door den Heer gramberg

aan de Vereeniging toegezonden en wel het monster A uit de

afdeeling Ieliran en Banjoe-asin, minjak-tanah, en het monster B
uit de afdeeling Lematang-Ielir, minjak-lingi.

"De Heer sanders van loo zegt van deze sfoflen // dat zij blij-

ken geen eigenlijke aardolie te zijn, maar eerder hetgeen onder

den naam van bergteer, {goudron mmeraï) bekend is. Het is na-

melijk eene taaije bruine vloeistof, die bij de gewone tempe-

ratuur alhier niet dan zeer langzaam uit de flesch loopt, en

reeds daardoor toont niet gelijk te zijn aan echte aardolie-soorten,

zooals die b. v. in cle residentie Banjoe-Mas, de residentie

Soerabaija en op het eiland Madoera voorkomt en reeds door

mij werd onderzocht (zie Baron sloet's Tijdschrift voor Statistiek

en Volkswelvaart, Zwolle 1862).

//Voor specifiek-gewigt- bepaling in den piknometer of met de

peer, was ze dan ook niet geschikt; ze dreef wel is waar op

water, maar de toevoeging van eenige volumen-procenten alkohol

was voldoende om ze terstond te doen zinken. Het specifiek

gewigt zal dus zijn ongeveer 0,90.

//Om de bruikbaarheid der stof tot oliebereiding te kennen»
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waarvoor in de laatste jaren vraag is, kan ik dus terstond over-

gaan tot een proef van destillatie.

// Deze werd bewerkt in een glazen retort, op een bed van

ijzervijlsel, terwijl in den tubulus een thermometer werd ge-

plaatst. De temperatuur steeg voortdurend, zonder dat er zigt-

bare of verdigtbare dampen ontstonden, ook verminderde het

volumen der stof in de retort niet merkbaar.

//Toen de thermometer was gestegen tot bijna 130° C. ont-

stond er plotseling eene sterke gasontwikkeling, die de stof zoo-

danig deed oprijzen, dat weldra retort en ontvanger met een

dik bruin schuim gevuld waren en de laatste dus buiten dienst

moest worden gesteld; toen deze door een andere was vervan-

gen, ging de overstijging nog steeds voort, tot de geheele ver-

warmde hoeveelheid aardolie over was geloopen. Het ontwikkelde

gas bestond grootendeels uit enkel koolwaterstof, zonder merk-

baar gehalte van zwavelhoudende gassen. Het residu, dat na be-

koeling nog bijna van dezelfde konsistentie was als vóór de

proef, had de reuk van zuiver asphalt.

// Uit bovenstaande feiten blijkt genoegzaam, wat wij van deze

olie in de techniek zouden te wachten hebben.

// Het bevestigde zich volkomen, dat deze stof zoo als de ge-

achte inzender mededeelt, zeer goed te gebruiken is tot het kal-

faten van praauwen, waartoe ze dan ook op Sumatra gebezigd wordt.

Als ruw produkt echter, voor exploitatie van brandolie, is ze

ten eenemale ongeschikt en staat daartoe geheel ten achter bij

de door mij onderzochte Javaansche soorten.

// Het eenigst waartoe die stof naar mijne meening waarde heeft,

zou zijn, ze als ruwe grondstof te bezigen bij gasfabriekatie, ten

minste als de kosten van verkrijging niet te hoog kwamen; ze

zou dan bij een donkerroode gloeihitte in ijzeren toestellen moe-

ten worden afgedestilleerd ; mij stonden echter voor heden die

toestellen niet ten dienste.

// Er zou dan een asphalt-soort overblijven als residu, na voor-

afgegane oplossing in terpentijn of lijnolie zeer geschikt tot het

dekken van metalen.

//Yoor eigenlijke petroleum- of liever brandolie- bereiding heeft

de ingezonden stof geene waarde.

//In ruwen toestand is ze wis te bezigen tot het smeeren van
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wagenassen, daar ze, aan de vrije lucht blootgesteld, zelfs na tien

dagen nog niet merkelijk was opgedroogd."

Bij missive van 23 October 1867 Lett. Aaz N°. 1 mogt

ik van ZE. den Minister van Koloniën het verblijdend berigt

ontvangen dat vier kisten aardolie per schip Bilderdijk uit Oost-

Indië waren aangevoerd en ter mijner beschikking werden ge-

steld, terwijl bij missive van 30 October 1867 Lett. Aaz N°.

1978 mij door ZE. den Minister de volgende bescheiden wer-

den toegezonden

:

1°. Eene missive van den Directeur der Burgerlijke Openbare

Werken de brumn aan ZE. den Gouverneur-Generaal van Ned.

Indië, gedagteekend Batavia 25 Maart 1865, N°. 1444, met

een staat der bekende en gegiste jaarlijksche opbrengst der

aardoliebronnen in Ned. Indië ; deze missive luidde

:

// Bij missive van den len Gouvernements-Secretaris van 24

September 1863, N°. 2145 ó
is mij opgedragen om voorzien

van het rapport van den Chef der afdeeling Mijnwezen en van

mijne beschouwingen deswege, aan Uwe Excellentie in te die-

nen de van de hoofden van Gewestelijk Bestuur in Ned. Indië

te ontvangen opgaven van de verschillende vindplaatsen van

aardolie op en buiten Java.

//Die verschillende opgaven met het bedoelde rapport van

voornoemden Hoofdingenieur van 5 April 1864 N°. 191/111

en bijlagen worden Uwer Excellentie hierbij onder inventaris

aangeboden.

// Ik heb vermeend het meest duidelijke en eenvormige over-

zigt dier opgaven te geven in den daarvan opgernaakten, mede

bijgevoegden staat der bekende en gegiste jaarlijksche opbrengst

van de aardolie-bronnen in Ned. Indië (*).

// Daaruit blijkt, dat de residentiën Cheribon, Samarang, Soe-

rabaija en Z. en O. afdeeling van Borneo het rijkst aan petro-

leum-bronnen zijn, hoewel het mij voor zeker toeschijnt dat eene

behoorlijke exploitatie der bronnen in andere gewesten waar die

(*) Zie de hiernevens gevoegde staat,
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voorkomen, ook den rijkdom van vele andere wellen zal be-

wijzen.

//Ik ben het dan ook met den Chef van het Mijnwezen eens,

dat geene concessiën voor het ontginnen en produktief maken

der aardoliebronnen aan de eerstkomende aanvragers belmoren

te worden verleend, maar alleen aan personen of maatschappijen

die door kapitaal en kennis zich daartoe het meest aanbevelen.

// Het beste middel om znlke ondernemers te zien opkomen,

zal ook mijns inziens bestaan in het geven van publiciteit, zoo-

wel in deze gewesten als in Nederland aan alles wat ten aan-

zien der petroleum-bronnen in Ned. Indië bekend is.

//Wanneer de bij missive van den l en
. Gouvernements Se-

cretaris van den 9 e
. Februari] j.1. N°. 262 ter openbaarmaking

terug ontvangen bijdrage van den mijn-ingenieur de greve

over de aardolie in deze gewesten, door de Maatschappij van

Nijverheid en Landbouw in haar tijdschrift wordt gepubliceerd

en door middel van de Javasche Courant de aandacht van be-

langhebbenden op die bijdrage wordt gevestigd, onder mededee-

ling wijders, dat het Gouvernement dien tak van nijverheid aan

de particuliere ondernemingsgeest wil overlaten.

// "Wanneer dan verder een algemeen ontwerp van voorwaarden

wordt bekend gemaakt, waartoe het bijgevoegde bij mijne Di-

rectie opgemaakte concept als algemeen leiddraad kan worden

aangenomen, geloof ik dat weldra onderscheidene soliede en der

zaak kundige personen zich tot het erlangen eener concessie

zullen aanmelden. De concessiën kunnen gevoegelijk worden

verdeeld in : West-Java, Midden-Java, Oost-Java met Madura,

Palembang, Borneo's Z. en O. afdeeling, de Molukken en Me-

nado.

//De Hoofd-ingenieur, chef van de afdeeling Mijnwezen stelt

in zijn voormeld rapport, nader toegelicht door zijn mede bij-

gevoegd schrijven van 26 Mei 1864, N°. 286/111, ook voor

om een vijftal vaten petroleum ter scheikundige analyse door

professor von baumhauer naar den Minister van Koloniën te

zenden, vergezeld tevens van eene kopij der gezegde bij-

drage.

//Uit den aard der zaak hiertegen bij mij geene bedenkingen
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kunnende bestaan, neem ik tevens de vrijheid zoodanig afschrift

op postpapier nu reeds over te leggen.

//Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik de eer aan

Uwe Excellentie in overweging te geven

:

//I. Te bepalen dat door middel van de Javasche Courant

de aandacht van belanghebbenden zal worden gevestigd op de

door de Nederlandsen Indische Maatschappij van Nijverheid en

Landbouw eventueel in haar tijdschrift openbaar te maken bij-

drage //Over de petroleum en haar voorkomen in Nederlandsch

Indië'
1

onder mededeeling tevens dat het Gouvernement niet

ongeneigd is om dien tak van nijverheid aan de partikuliere

mededinging over te laten.

//IL Den Directeur der Openbare Werken aan te schrijven,

om daarna in genoemd nieuwsblad bekend te maken de bijge-

voegde algemeene ontwerp voorwaarden voor concessiën voor het

exploiteren en produktief maken van aardolie-bronnen, verdeeld

in West-Java, Midden Java, Oost-Java met Madura, Palembang,

Borneo's Zuid- en Oosterafdeeling, de Moluksche eilanden en

Menado met bepaling dat de concessiën zullen kunnen worden

verleend aan die zich binnen één jaar schriftelijk bij hen aan-

meldende personen of maatschappijen die door kapitaal en kennis

van zaken geacht kunnen worden de meeste zekerheid voor

eene behoorlijke ontginning te geven, en den hoogsten pacht

-

schat in natura of in geld aan den lande verzekeren.

// III. De Residenten van Cheribon, Samarang, Rembang, Soe-

rabaija en de Z. en O. afdeeliiu? van Borneo aan te schrijven

om één aan elk toe te zenden vat van dun plaatijzer van 125

Ned. kan capaciteit voor scheikundig onderzoek in Nederland

met aardolie te doen vullen, respectievelijk uit

//De bron Tjibodas-Tonggak in het district Madja der afd.

Madjelengka.

// De bron in de dessa Ngemboh in het distr. Poerwodadie

der afd. Grobogan.

// De bron bij de dessa Dandang-ilo in het distr. Tinawoon

der afd. Bodjonegoro.

// De bron in de dessa Gogor in het distr. Goenoeng gen-

ding der afd. Soerabaija.

Eene der bronnen in de afd. Amoenthaij.
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v En de gevulde vaten behoorlijk gemerkt met de plaats en

het gewest van herkomst, met de meeste zorg op te zenden

naar Batavia, aan het adres van den Directeur der Producten

en Civiele Magazijnen.

//TV. Den Directeur bij art. III genoemd aan te schrijven,

om voor de verstrekking, zoo spoedig mogelijk, van cle bij genoemd

art. bedoelde ledige vaten en voor de verzending der te Bata-

via aan te voeren gevulde vaten naar Nederland, aan het adres

van den Minister van Koloniën het noodige te verrigten en

van den uitslag dezer bemoeijenis door tusschenkomst van den

Directeur der Openbare Werken het noodige te berigten.

i/Y. Den Minister van Koloniën te verzoeken om aan het

voorkomende van het laatste gedeelte in art. I. hiervoren, ook

in Nederland de meest mogelijke publiciteit te geven.
1 '

2°. Eene missive van den Hoofd -ingenieur, chef van het

Mijnwezen de groot aan den Directeur der Burgerlijke Open-

bare Werken te Batavia, gedagteekend Buitenzorg 5 April 1865

Afd. Mijnwezen N°. 191/111, luidende:

//Bij Uwe missive van 8 en 12 Maart en 2 dezer N°. 834/1107,

919 '1220 en 1186/1579 werden mij aangeboden de cirkulaire

vanden l
en Gouvr. Secretaris van 24 September 1863, N°. 2145*

en diens ambtsbrief aan UHEdG. gerigt, van gelijke dagteeke-

ning N°. 2145^, benevens de rapporten, naar aanleiding dier

cirkulaire ontvangen, van de Hoofden van Gewestelijk Bestuur

op en buiten Java.

// De ontvangen origineele bescheiden heb ik de eer hiernevens

weder aan te bieden, benevens afschriften van de missive van den

Minister van Koloniën van Mei 1863, N°. 34/600 en het

daarop door mij uitgebragt rapport van 14 Juli 1863, N°. 288/280,

welke ik meende te moeten overleggen om de aanleiding te doen

kennen tot bovenvermelde cirkulaire.

//Ik zal deze verder doen kennen om mijn gevoelen te doen

kennen ten aanzien der ontvangen berigten omtrent het voorko-

men van petroleum (aardolie) in Nederlandsen Indië.

// Volgens die berigten is het voorkomen van petroleum onbe-

kend in de gewesten: Bantam, Batavia, Buitenzorg, Krawang,
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Tagal, Pekalongan, Japara, Probolingo, Bezoekie, Banjoewangie

en Bali, Bagelen, Kadoe, Djokdjokarta, Patjitan, Sumatra's west-

kust en onderhoorigheden, Benkoelen, Lanipongsche districten,

Banka en onderhoorigheden, Billiton, Riouw en onderhoorighe-

den, "Westerafdeeling van Borneo, Celebes en onderhoorigheden,

Banda, Ternate en Timor en onderhoorigheden.

ff In de overige gewesten van Nederl. Indië komt volgens de

rapporten van de Hoofden van Gewestelijk Bestuur aardolie voor

en wordt zij in meerdere of mindere mate verzameld en ge-

bruikt zooals het volgende overzigt aanwijst:

1. West-Java.

a. Preanger Regentschappen.

In de afdeeling Bandong, distrikt Madjalaja komt op eene plek

te Kawa Boeleran (op de kaart van junghuhx Kawah Kiamis

of Karahah genoemd} eenige aardolie druppelsgewijze uit den

grond, in te geringe hoeveelheid om die te verzamelen

5. Cheribon.

Levert per jaar

aardolie in pikols.

In de afd. Madjalengka distrikt Madja :

1°. Tjibodas tinggah 8.5

2°. Tjibodas landek 8.5

In de afd. Ploembon, distrikt Palimanang:

•3°. bij de dessa Palimanang .... 1.0

Door de natuur opgebragt in West-Java. 18.0

II. Midden- Ja va.

a. Samarang.

In de afd. Salatiga, district Salatiga

:

l
n

. in de dessa Soember 0.35

district Ambarawa.

2°. nabij de dessa Tambak Selo . . 0.35

district Oenarang.

3°. nabij de dessa Kaliabang .... 0.45

Transporteere . . . 1.15
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Levert per jaar

aardolie in pikols.

Per Transport ... 1.15

In de afd. Grobogan distr. Poerwoedadi

:

4 . in de dessa Ngembok 21.

—

5". // ti f/ Taloentoerie bijna 1.

—

ö°. // f' ff Djankoeng 5.25

In de afd. Kendal, distr. Selokaton

:

7°. op 4 plaatsen te Pelantoengan . 6.

—

Te zamen in Samarang 34.4

b. Eembang.

In de afd. Eembang distr. Sedan:

1°. in de dessa Tahoenan 0.2

In de afd. Toeban, distr. Singahan :

2°. in de dessa üagoengan 0.125

In de afd. Bodjonegoro, distr, Tinawoon :

3°. in de dessa Dandang ilo 5.0

distr. Temajang.

4°. in de dessa Dringes weinig..

In de Afd. Biora, distr. Panolan :

5". bij de dessa Pajingan op 4 plaatsen. 3.0

distr. Karangdjatti.

6°. b. d. dessa
1

s Pelantoengan en Sendang. weinig.

Te zamen in Eembang . . 8.325

c. Banjoemaas.

In de afd. Bandjernegara, distr. Karangkobar:

1°. in de dessa Pagerpellah .... weinig.

In de afd. Tjilatjap, distr. Pegadingan:

2°. in de dessa Sidaredja, weinig.

In de afd. Poerwokerto, distr. Djamboe

:

3°. op 3 nabij elkander gelegen plaat-

sen in de dessa Ketangoeng . . ± 17.50

In de afd. Poerbolingo, distr. Tjahyana:

4. in de dessa Passegeran weinig.

Te zamen in Banjoemaas .... =t 17.50

Transporteere ... 60.225
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Levert per jaar

aardolie in pikols.

Per Transport . . . 60.225

d. Madioen.

In de afd. Ngawi, distr. Gendingan:

1°. de SoemberLantoengan(Gembol). ± 7.5

2°. deSoemberDoewit(boschTretes). db 3.75

Te zamen in Madioen ... 31.25

e. Soerakarta.

In het district Sragen:

1°. In de dessa Wajoe op het huur-

land van den Heer schomero. 1.75

In het district Ampel:

2°. In de dessa Tjaremé op het huur-

land van den Heer v. d. berghen. 1.75

3°. In de dessa Djoewangie,, bosch

Bjagoelan op het huurland van

den Heer van den berghen . . 0.75

Te zamen in Soerakarta . . 4.25

Door de natuur opgebragt in Midden-Java. 75.725

//In Midden-Java wordt op de volgende plaatsen gebruik ge-

maakt van de aardolie door de bevolking.

vin Rembang wordt de aardolie nabij de dessa Pajiugan door

de bevolking eens om de acht dagen verzameld en gebruikt tot

verlichting en tot het digten der naden van praauwen. Een en-

kele keer wordt de aardolie bij de dessa's Pelantoengan en

Sendang door de bevolking verzameld en aangewend als genees-

middel ter heeling van wonden van paarden en vee.

//De beide aardolie-bronnen in Madioen worden sedert jaren

door de bevolking benuttigd, tot het vervaardigen van dempooi,

tot het digten van naden van vaartuigen.
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III. Oost- Java.

Levert per jaar

aardolie in pikols.

a. Soerabaija.

In het regentschap Soerabaija :

1°. 160 bronnen onder de dessa

Tandjong Lor en Kidoel . . . .
-± 105.0

2°. Dessa Goenoengsari op partiku-

lieren grond 4.0

District Djabakotta

:

3°. Dessa Koeti 10.0

4°. // Poempoengan op part. grond. 140.0

District Goenoeng gending

:

5°. Dessa Paras 1.0

6°. // Gogor 25.0

7°. Lidah 20.0

In de afdeeling Grissee, distr. Petambakan

:

8®. Dessa Seharkoerong 0.36

9°. // Djetah 0.02

District Lingkir

:

10". Goenoeng Tjitro, dessa Nogo . 0.30

In de afd. Modjokerto :

11°. In het distr Modjokasri 2 bron-

nen zeer weinig.

Te zamen in Soerabaija ... 305.68

b Madoera.

In de afd. Pamakassan, distr, Lambanglor :

1°. bij de dessa Boedjoor ten ga, thans opgedroogd.

In de afd. Madoera, distr. Bangkalan:

2°. Dessa Gègèr 3.0

In de afd. Soemanap, distr. Baratlant:

3". Dessa Pragaan \

4". // Prindoean ....
5°. // Aingpanas \ . . 0.

distr. Baratdaja:

6". Dessa Basoka

Te zamen op Madoera .... 3.60

Transporteere ... 309.28
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Levert per jaar

aardolie in pikols.

Per Transport . . . 309.28

c. Pasoeroean.

In de afd. Bangil distr. Gempol:

1° dessa Tjarat 4.50

Te zamen te Pasoeroean ... 4.5

i

d. Kedirie.

In de afd. Kertosono :

1°. nabij de dessa Linkong gening . 1.50

Te zamen in Kedirie 1.50

Door de natuur opgebragt in Oost-Java 315.28

//Ook in Oost-Java wordt in sommige plaatsen door de be-

volking gebruik gemaakt van de aardolie.

//In Soerabaija worden de bronnen van de dessa Tandjonglor

en Kidoel, Koeti, Poempoengan, Gogor en Lidah door de be-

volking ontgonnen. De aardolie van de bronnen op Madoera,

en in Pasoeroean wordt door de bevolking ingezameld.

//In de onmiddelijke nabijheid van de aardolie bevattende bron-

nen van Modjokasri en Soerabaija, wordt een keukenzout voe-

rende bron aangetroffen.

IV. Palembang.

1°. In de afd. Lematang ilir ± 5.25

2°. n ff f Moesi ilir weinig bekend.

Door de natuur opgebragt in Palembang 5.25

Picols per jaar.

De aardolie in Lematang ilir wordt door de bevolking ver-

zameld en gebruikt bij het kalfaten van praauwen.

V. Zuid- en Ooster-Afdeeling van Borneo.

In de afd. Martapoera i Na het graven van een

1°. in liet distr. Eiam Kiwa, aan > kuil werd in een uur ]

den voet van de Berg Pakun. ? Ned. kan verkregen.
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In de afd. Amoenthay Vermoedelijk 3 N. K. per dag in den

2°. in de distr. Alay | droogentijd; de produktie vermindert

en Balangan. » in den regenmousson tot niets.

Door de natuur opgebragt in de Z. en O.

afd, van Borneo. Nog geheel onzeker.

VI. Menado.

/'In de nabijheid van een rivier in Tagoentalo in de bogt van

Tomori. Volgens berigt ingekomen bij den adsistent-resident

van Gorontalo, vloeit de aardolie op die plaats in nog al aan-

zienlijke hoeveelheid uit eene bron in de rivier, drijvende op

het water.

//De hoeveelheid petroleum door de natuur

opgebragt in Menado is dierhalve Geheel onbepaald.

VII. Amboina.

//In het Oostelijk deel van Ceram

1°. een half uur gaans ten westen der uitwatering van

de rivier Boela 3.5

2". Ter hoogte van de bronnen der rivier

ATief ongeveer 6 uren gaans binnen's lands .... 1.0

Door de natuur opgebragt in Amboina 4 Pikols

per jaar.

//Deze productiën zijn zoo goed mogelijk getrokken uit de

rapporten van de Hoofden van Gewestelijk Bestuur.

//Uit die opgaven is geen volstrekt gevolg te trekken voor wat

de productie worden zal bij eene geregelde ontginning met de

daartoe geschikte middelen. Maar uit die opgaven kan men

zeer goed waarnemen de verspreiding van de petroleum in N. I.

en de relatieve rijkdom aan aardolie van zekere gedeelten dezer

bezittingen.

//Oost-Java is het rijkst aan petroleum; worden de berigten

van den resident van de Zuid- en Ooster afdeeling van Borneo

later bevestigd, alsdan komt die residentie het tweede in aan-
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merking en daarna Midden-Java, waar de door de natuur thans

opgebragte aardolie ook eene belangrijke hoeveelheid bedraagt.

//West-Java, Palembang en Amboina leveren de aardolie in

veel geringer hoeveelheid op. Voor eene ontginnning zal aller-

eerst Oost-Java en daarna Midden-Java thans in aanmerking

komen, bestaande er in de Z. en O. Afd. van Borneo alsnog

sreen g-eles-enheid om het voorkomen van de aardolie met naauw-

keurigheid te onderzoeken.

Gelukt het in Oost- en Midden-Java de petroleum-bronnen in

ontginning te brengen, dan zullen later de overige bronnen niet

onbenut blijven liggen, dewijl de zaak en de middelen ter ont

ginning alsdan meer bekend zullen zijn.

//Monsters aardolie, welke naar Nederland zullen worden ge-

zonden ter analysering voor de praktijk, behooren dierhalve uit

Oost- of Midden-Java, bepaald uit de residentiën Soerabaija of

Samarang getrokken te worden, omdat deze twee residentiën thans

meer dan anderen petroleum opleveren.

//Alvorens tot het doen van een voorstel over te gaan, zal ik

hier laten volgen hetgeen mij bekend is omtrent het voorko-

men van petroleum in N. Indië en door de Hoofden van Ge-

westelijk Bestuur niet is vermeld in hunne rapporten.

//F. c. h liebert, Natuurk. Tijdschr. van Ned. Indië, D. 1,

YIe Bijdrage der mijn-ingenieurs tot de geol. en min. kennis

van Nederlandsen Indië.

Samarang.

//In de Afdeeling Kendal, distrikt Bodja,

1°. In een beekje bij de kleine dessa Kedong botok welt de

aardolie in tamelijk groote hoeveelheid op.

2°. Limbangan, bezuiden Bodja is eene vindplaats van aardolie.

Distrikt Troeko.

3°. Bij de Kampong Lantong aan een tak van de rivier Bloe-

kar, tusschen Selokaton en Troeko komt aardolie in groote

hoeveelheid voor, welke maar weinig wordt benuttigd.

f. junghuhn. Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en in-

wendige bouw, 9 e
. afd, blz 1303 en volgende.

Krawang.

1°. Aan den noordelijken voet van den vulkaan Boerangrang
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11- paal W. N. "W. van Tenggeragoeng, sijpelt aardolie op

verscheidene plaatsen uit den bodem.

Cheribon.

2°. Aan de oostelijken voet van het kalkgebergte dat aan de

noordzijde van den vulkaan Tjerimai gelegen is, nabij de

stikgrot Gawah Galang komt een weinig aardolie voor in

holligheden in de aardkorst welke den kalkbodem bedekt.

3°. Aan de westelijke helling van den vulkaan Tjerimai beneden

de dessa Argalinga, in de breede bedding van de Tji-Bodas

ter hoogte van + 2300 voet .boven de zee in een grijze

kleilaag, hebben de Javanen een put van 7 voet diep ge-

maakt, waaruit zij dagelijks aardolie winnen.

Samarang.

4°. In de Afdeeling Kendal welt aardolie op verscheidene plek-

ken uit den bodem op, in de kalkhoudende zandsteenstreep,

beneden de dessa Tjoeroek; de jodium houdende bronnen

van Assinan en Gebangan liggen in die streek.

Madioen.

5°. In de bedding van de rivier Solo, nabij de dessa Temoe-

giring welt aardolie op.

r. e verwijs. Nat. Tijdschr van Ned. Ind. D. 21, Bijdrage

der mijn-ingenieurs tot de geol. en min. kennis van Ned. Ind.

Palembang.

1°. In de Afd. Banjoeasin komen nabij Bali-boekit drie en ï|

uur gaans van die plaats nog eene aardoliebron voor.

//Op Madoera werd de door den inlander gewonnen aardolie,

toen ik in 1851 en 1852 op dat eiland was, verkocht tegen

12 5 cent per flesch.

//Behalve tot de reeds bekend gestelde doeleinden wordt eenig

gebruik gemaakt van de aardolie tot het maken van fakkels en

tot het insmeeren van gedroogde huiden, welke voor de Euro-

pesche markt bestemd zijn.

//De aandacht van de partikuliere nijverheid werd op de aard-

olie het eerst gevestigd door den Mijn-ingenieur liebert in

April 1853 in zijne boven aangehaalde IV e
bijdrage tot de

geol. en min. kennis van Ned Ind. opgenomen in het l e D.

van het Nat. Tijdschr. van N. I. Nadat de schrijver eenige

door hem aangetroffen vindplaatsen van aardolie had opgenoemd,

VERSE. EN' MEDED. AFD. NATCEBK. 2^ REEKS. DEEL III. 24
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schreef hij : n Ten slotte moet ik nog opmerken dat het jam-

// mer is dat er van de aardolie, die in zoo groote hoeveelheid

// in de residentie Samarang wordt aangetroffen, zoo weinig nut

// wordt getrokken. Wanneer men zich toelegde om dit pro-

//dukt op eene doelmatige wijze te verzamelen, zou er zeker

// nog al wat voordeel van te trekken zijn, want behalve dat

//het geschikt is voor meer andere zaken, kan men er door

// destillatie eene olie uit bereiden, die, in eene Argansche

// lamp gebrand wordende, een lichtvermogen bezit van 7 kaar-

// sen."

//De petroleum-bronnen in Ned. Ind. komen alle voor in de

tertiaire formatie. Tusschen de keukenzoutvoerende en jodium-

houdende bronnen en die welke aardolie opleveren, schijnt op

Java een naauw verband te bestaan, althans zij komen veel in

elkanders nabijheid voor.

//Wat de zoutbronnen op Java betreft is het sedert jaren mijne

overtuiging geworden dat zij het keukenzoutgehalte aan steen-

zoutbeddingen te danken hebben, welke in de tertiaire forma-

tie van Java gelegerd zijn, dan wel in eene andere formatie

welke daaronder ligt en nog niet bekend is.

//In die overtuiging ben ik gesterkt door hetgeen mij later

bekend werd omtrent de zoutmeeren van Astrakan en Kaukasiën,

de zout,- aardolie- en koolwaterstofbronnen op de kust van Geor-

gië aan de Kaspische Zee en de daar tegenoverliggende kust

van Khiva, zoomede de zout- en petroleumbronnen in het rijk

van Birma.

//Voor de praktijk en voor de wetenschap acht ik het van be-

lang te onderzoeken of mijne overtuiging zich bewaarheid.

//Aan den dag, op den beganen grond, is omtrent de koolwa-

terstof bron Merapi bij Goeboek (het zoogenoemde // heilige vuur")

evenmin als van de zoutbronnen van Java iets te zien, borin-

gen alleen kunnen die oorzaak met zekerheid doen kennen.

//Dewijl ik voornemens ben om als de gelegenheid daartoe gun-

stig is, een voorstel te doen tot de uitvoering van eenige bo-

ringen, om die oorzaken te ontdekken, waardoor welligt het aan-

wezen van steenzout, misschien ook van kolen zal worden aan-

getoond, zoo heb ik gemeend van mijne overtuiging en voor-

nemen, om haar door onderzoek als het kan te bevestigen, hier
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te moeten gewagen, ook omdat deze aangelegenheid in zoo naauw

verband staat met het voorkomen van de petroleum.

//De aardoliebronnen zijn in dit rapport door mij in twee groe-

pen verdeeld, waarvan elke groep het onderwerp eener concessie

zou kunnen uitmaken.

//Men zal echter in de overeenkomsten tot concessie dienen te

bepalen dat, alhoewel de concessie voor langeren tijd wordt ver-

leend, zij slechts gedurende tien jaren het regt geeft tot opspo-

ring van de oliebronnen en dat zij alleen regt geeft op de uit-

komsten dier nasporingen voor zoover deze in de eerste twintig

jaren in ontginning zullen zijn gebragt.

//De met de rapporten ontvangen flesch aardolie van Modjo*

karto heb ik gedeponeerd in het mineralen-kabinet van het

mijnwezen.

//Het is dezelfde aardolie als overal elders op Java voorkomt

en de hoeveelheid is veel te gering om als monster voor een

technisch onderzoek te dienen, als door Professor von baumhauer

wordt bedoeld.

//Het is wenschelijk dat daartoe aan het verzoek van genoem-

den Hoogleeraar wordt voldaan, door minstens 100 kan aard-

olie naar Nederland te zenden.

//Bij dit Bureau wordt eene memorie in bewerking genomen

bevattende al hetgeen bij het mijnwezen bekend is omtrent de

aardolie in Ned. Incl en wat daarmede in verband staat

//Zoodra die Memorie gereed is zal ik de eer hebben haar aan

UflEd.Gestr. aan te bieden ter publicatie in het Natuurkundig

Tijdschrift, welks redactie wel tot eene spoedige plaatsing zal

besluiten, indien daartoe voor dit geval een bijzonder verzoek

wordt gedaan.

//Naar aanleiding van het voorgaande heb ik de eer UHEd.-

Gestr. voor te stellen om aan de Regering in overweging te geven

:

I. Den Resident van Soerabaija op te dragen

:

a. een vat van dun plaatijzer te doen vervaardigen, ge-

schikt om daarin 125 kan aardolie naar Nederland te

verzenden,

l. dat vat te doen vullen met aardolie van de bron in de

dessa Gogor, district Goenoeng Gending zijner residen-

24*
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tie, tegen betaling aan de bevolking van den prijs welke

zij er gewoonlijk van maakt,

c. het gevulde vat goed gesloten, zoodat er geen lek te

verwachten is, ter verzending aan het Ministerie van Ko-

loniën in Nederland te doen afgeven aan den Agent van

de Factorij der Ned. Handel-Maatschappij te Soerabaija,

il. van het volbrengen dezer opdragt kennis te geven aan

de Regering onder mededeeling der daartoe gedane uit-

gaven.

II. Den Directeur der Burgerlijke openbare werken op te dra-

gen door middel van de Javasche Couranten, nadat de me-

morie onder a gepubliceerd is, de hoofdvoorwaarden bekend

te maken waarop de Gouverneur-Generaal concessie wenscht

te verkenen tot ontginning van aardoliebronnen in Ned.

Ind., aan hen die binnen zeker tijdsverloop de beste waar-

borgen aanbieden voor het krachtig ten uitvoer leggen der

concessiè'n.

III. Een afschrift van de te publiceren memorie te zenden aan

den Minister van Koloniën bij de beantwoording van de

Missive van den Minister van Koloniën van 8 Mei 1863

N°. 34/600.

//Bijzonder om te dienen voor het bij III voorgestelde zal ik te

zijner tijd een gedrukt exemplaar aan UHEd.Gestr. doen

geworden.'
"

Eindelijk ontving ik nog van Z.E. den Minister van Kolo-

niën eene missive dd. 13 Januari 1868, Lett. Aaz
, N°. 26,

van den volgenden inhoud:

//Ik heb de eer UHGeleerde hierbij ter kennisneming aan te

bieden een brief van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch

Indië d.d. 13 November 1.1. Nü
. 1054 30 met de daarbij in

afschrift overgelegde missive van den Directeur van Binnenlandsch

Bestuur van 26 September te voren N°. 14, betreffende de be-

zending aardolie, waarover handelde mijn schrijven van den 23

October 1.1. 1/ Aa*, N°. 1.

//UHGeleerde gelieve mij onder terugzending dier stukken mede

te deelen of als nog de ontbieding van een vat aardolie uit de

residentie Samarang door U wenschelijk wordt geacht."
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De missive van ZE. den Gouverneur-Generaal aan ZE. den

Minister van Koloniën luidde:

//Bij mijn kabinetssehrijven van 21 Mei j.1. N°. 50 deelde ik

Uwer Excellentie onder anderen mede dat last was gegeven tot

onverwijlde voldoening aan Art. 3 van het besluit van 28 Mei

186 5, N°. 10, waarbij de residenten van Cheribon, Samarang,

Rembang, Soerabaija en de Zuid- en Ooster-Afdeeling van Bor-

neo zijn aangeschreven om toezending elk van een vat aardolie-

//Blijkens de Uwer Excellentie hierbij in afschrift aangeboden

missive van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 26

Sept. j.1. N°. 14, en het daarbij overgelegd cognossement zijn

met het schip Bilderdijk, gezagvoerder a. victor, vier vaten

met aardolie naar Nederland verzonden.

//Het van Samarang verlangde vat is slechts ten halve met olie

uit de bron Ngembok kunnen worden gevuld en sedert de aard-

beving van 10 Juni j.1. is die bron geheel droog geworden.

//Op grond hiervan heb ik het onnoodig geacht dit half ge-

vulde vat naar Nederland te doen verzenden.

//Voor het door den Hoogleeraar von baumhauer beoogde doel,

bekend gesteld bij de Ministerieële depêche van 8 Mei 1863,

Lr Aaz
. N°. 34/600, komt de gevonden hoeveelheid aardolie nu

voor voldoende te zijn.

//Indien Uwe Excellentie alsnog echter de toezending van een

vat aardolie uit de residentie Samarang mogt wenschelijk ach-

ten, zullen onmiddelijk de noodige bevelen worden gegeven om

het daar voorloopig bewaard wordende vat te vullen met aard-

olie uit eenige andere bron uit die residentie.
1 '

De missive van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur

aan ZE. den Gouverneur-Generaal luidde:

//Naar aanleiding van het voorkomende bij de missive vau den

l e Gouvernements -Secretaris d.d. 21 Mei j.1. N°. 1018, heb

ik de eer Uwer Exellentie aan te bieden de missive van den

resident van Samarang d.d. 17 Juni j.1 N°. 5195/1 en bij-

lage, waaruit blijkt dat de uiterst geringe productie der bron

te Ngembok (Afdeeling Groboganj oorzaak is geweest dat aan
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den last vervat in Art. 3 van het besluit d.d. 28 Mei 1865

N ()
. 10, nog niet was voldaan, terwijl bij het mede hierbij over-

gelegd schrijven van dien hoofdambtenaar d.d. 3 Sept. j.1. "N"°.

76 10/ J wordt berigt dat genoemde aardoliebron na de aardbe-

ving van den 10° Jnni 1867 droog is geworden en daarin tot

heden nog geen verandering is gekomen.

//In verband hiermede neem ik de vrijheid aan de beslissing

van Uwe Excellentie te onderwerpen de vraag of het vat dat

half met aardolie, uit genoemde bron afkomstig, is gevuld nog

naar Nederland moet worden gezonden.

//Voorts doe ik deze vergezeld gaan van de missive van den

resident van Batavia d.d. 8 Aug. j.1. N°. 2028 P/28 en bij-

lagen, waaruit Uwe Excellentie zal kunnen ontwaren dat de

aardolie afkomstig uit Cheribon, Rembang, Soerabaija en de Z.

en O. Afdeeling van Borneo in ijzeren vaten geborgen, eerst

onlangs bij cognossement-factuur d.d, 25 Juni j.1. aan het

adres van den Minister van Koloniën naar Nederland is ver-

zonden met het schip Bilderdijk, gezagvoerder a. victor.

"T)e reden waarom deze vaten met aardolie niet vroeger zijn

opgezonden ligt in de omstandigheid dat zich uit vrees voor

hare ontvlambaarheid, geen scheepsgezagvoerder had voorgedaan,

die genegen was die olie mede te nemen. (Eerbiedige referte aan

het schrijven van den toenmaligen Directeur der producten en

civiele magazijnen d.d. 12 Dec. 1865, N°. 11360)."

Mijn antwoord aan ZE. den Minister van Koloniën was van

den volgenden inhoud:

//In antwoord op Uwe missive d.d. 13 Januari j.1. Let. Aaz

N°. 26 en onder terugzending der twee bijlagen, heb ik de eer

aan Uwe Excellentie mede te deelen dat de ontbieding van een

vat aardolie uit de residentie Samarang mij niet noodig voor-

komt, zoowel omdat de bron waaruit het halve vat is gevuld,

door de aardbeving van 10 Juni 1867 droog is geworden, als

ook omdat uit de bezending aardolie, waarover Uwe missive van

den 23 October 1867 Let. Aaz N°. 1 handelde, gebleken is

dat het verzamelde uit de bronnen, die eene uiterst geringe op-

brengst geven, niet vertegenwoordigt hetgeen uit de aardspleten
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komt, maar een produkt is hetwelk door lang staan aan de lucht bij

eene hooge temperatuur de meest vlugtige beginselen heeft verloren.

'/De produkten uit Cheribon en Soerabaija overgezonden zijn

bepaald aard- of steenolie, terwijl die tut Eembang en Banjer-

massing, waar de produktie zeer gering is, stroopige of boter-

achtige massa's zijn, waaruit de vloeibare vlugtige stoffen door

verdamping zijn verwijderd. Met het onderzoek dezer stoffen

houd ik mij thans bezig en hoop later aan Uwe Excellentie het

residtaat van dit onderzoek mede te deelen ; intusschen kan ik

dit voor zeker houden, dat wanneer door geschikte boringen op

de plaatsen, waar nu in kleine hoeveelheden aardolie uit den grond

te voorschijn komt, de hoofdbron wordt opgespoord, zoowel eene

ruimere produktie als eene veel vloeibaarder aardolie zal worden

verkregen ; ik moet dus in het belang der zaak aan Uwe Excel-

lentie voorstellen dusdanige boringen te doen bewerkstelligen.

"

De door mij ontvangen 4 kisten bevatten ieder een cilin-

drisch uit ijzerblik vervaardigd vat van omstreeks 100 kan in-

houd, met koperen schroefsluiting ; ter voorkoming van verwar-

ring zullen wij deze oliën bestempelen met de letters:

A. Uit de Afdeeling Amoenthay op Borneo.

B. Uit de dessa Dandang-Ilo in het distrikt Tinawoon der

Afdeeling Bodjo-Negoro, residentie Eembang.

C. Uit de bron Tjibodas-Tanggah in het distrikt Madja der Af-

deeling Madja-lengka, residentie Cheribon.

D. Uit de bron in de dessa Gogor, distrikt Goenoeng-gen-

dang in de residentie Soerabaija *).

Later mogt ik nog van den Heer saivders van loo, die eenige

jaren op Java had doorgebragt kleine monsters ontvangen van

de twee volgende plaatsen :

E. Uit de bron bij Minjak-Lingi in de Afdeeling Lematang

Hier, residentie Palembang.

F. Uit de bron bij Minjak-tanah, Tliran en Banjoe-asin.

*) Op den straks, pag 352 genoemden staat vind ik de dessa Gogor niet,

maar vermoed dat hiermede Lagor of Lidah bestempeld wordt.
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Een uitgebreid onderzoek hetwelk ik in de jaren 1863 en

1864 over de Amerikaansche aardoliën heb gedaan, had mij ge-

leerd dat deze oliën bestaan uit een mengsel van koolwaterstof-

fen van de formule -GnH2n +2
, waarschijnlijk van het laatste lid

dezer reeks af de "OH4 het moerasgas, dat bij al de petroleum-

bronnen gasvormig wordt uitgestooten, tot de hoogste toe, die

witte vaste stoffen zijn met een zeer hoog kookpunt verre bo-

ven de 400° C. gelegen; deze onderzoekingen zijn niet door

mij bekend gemaakt, dewijl, toen zij bijna waren geëindigd, de

verhandeling over de Amerikaansche aardoliën van de Heeren

j. pelouze en a. cahours in het eerste deel van de vierde se-

rie der Annulcs de Clnmie et de l
J
h//sique van 1864 verscheen,

en deze fransche geleerden juist tot dezelfde resultaten waren ge-

komen. Ik was echter niet zoo gelukkig gevreest als genoemde schei-

kundigen, die van het butylhydrur -€4H10 af tot het cetylhydrur

-916JJ34 toe, de 17 verschillende termen dier reeks hadden afge-

zonderd en van ieder dier termen de physische en chemische

eigenschappen en ook substitutie-produkten hadden beschreven.

Deze onderzoekingen zijn later door den Heer lefebvre aan-

gevuld, door de beschrijving van een nog lager lid dier reeks, het

propylhydrur C3H8
, hetwelk bij 23° C. zoude koken, tot soor-

telijk gewigt 613 en eene dampdigtheid van 1.60 zoude hebben.

De wijze waarop deze verschillende stoften zouden zijn af-

gescheiden, bestond in de gefractionneerde destillatie, die ook

door mij was gevolgd ; de ondervinding echter die ik bij mijne

onderzoekingen heb opgedaan is dat, indien men niet met ont-

zettende hoeveelheden stof werkt, en de gefractionneerde de-

stillaties vele malen herhaalt, men nimmer eene stof verkrijgt

die van liet begin af tot het einde der destillatie hetzelfde

kookpunt bewaart, en dus eene enkele stof is ; ik voor mij kan

weinig waarde hechten aan de resultaten nedergelegd in de ver-

handeling van de Heeren pelouze en cahours en moet hunne

als bepaalde stoften aangegeven leden uit de homologe reeks

blijven beschouwen als mengsels van verschillende termen uit

die reeks, die toevallig een kookpunt, soortelijk gewigt en damp-

digtheid hadden nabij overeenkomende met de theoretische.

De procentische zamenstelling door de organische analyse ver-

kregen kan hoegenaamd geen licht verschaften wegens het lut-
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tele verschil in zamenstelling die de opvolgende termen hebben

;

voor 6 termen toch uit deze reeks tusschen -O10 en "G15 bedraagt

het verschil in de procenten kool- en waterstof maar vier tienden

van een procent, en van -O15 tot "€20 slechts twee tienden, en ieder

die met de organische analyse bekend is, weet dat men meer dan

tevreden mag zijn indien de VlO van procenten juist uitvallen.

Nemen wij uit de resultaten van pelouze en cahours de za-

menstelling, het kookpunt en de digtheden in vloeibaren en gas-

vormige», toestand der stoffen van af €10

:

Berekende
Gevonden

Gevonden

Proc. Proc, Soort. gew. der Theoretische
Formule. e H. Kookpunt. Vloeistof. dampdigtheid.

Butylhydrur •e ioH22 84.51 15.49 158—162 0.757 bij 16o 5.001

Undecyl // -911H24 84.61 i 5.39 180—1820.766 // 16° 5.494

Lauryl // -ei2H26 84.70 15,30 198—2000.778 // 20° 5.987

Cocinyl // -e13 h 28 84.7815.22 218—2200.796 // 17° 6.481

Myristil // -euHso 84.85 15.15 236—2400.809 // 20° 6.974

Benyl // -ei5 H32 84.90 15.10 258—262 0.825 // 19<> 7.467

zoo zien wij dat de procentische zamenstelling ons niets kan

leeren en dat bij de onzekerheid der dampdigtheden, wanneer

wij niet zeker zijn dat wij met geene mengsels te doen hebben,

het meeste licht ons gegeven kan worden door de kookpunten,

daar het verschil in kookpunt tusschen twee opvolgende termen

ongeveer 20 graden bedraagt, en door het soortelijk gewigt in

vloeibaren toestand waarvan het verschil voor twee opvolgende

termen meer dan 0.01 bedraagt.

Om deze redenen heb ik, bij het onderzoek der Oost-Indische

aardoiiën, vooral onderzocht de procentische hoeveelheden van

het tusschen bepaalde temperaturen overgaand destillaat, alsmede

het soortelijk gewigt, steeds bij 15° C, van die destillaten, ver-

geleken met water bij zijne grootste digtheid als eenheid ; daarbij

nog het eerste kookpunt dier destillaten, hetwelk steeds lager

was dan de laagste temperatuur waarbij het vocht was overgegaan.

Mijne vroegere op groote schaal gedane onderzoekingen over

de destillatie der aardoiiën hadden mij geleerd dat bij de de-

stillatie, vooral wanneer men met zware op hooge temperaturen

overgaande oliën te doen heeft, de dampen zoo zwaar zijn dat

zij slechts met moeite overgaan, en dat, bij het lang verwijlen
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in de retort bij eene hooge temperatuur, omzettingen, waarschijn-

lijk condensatie tot hoogere koolwaterstoften, plaats vinden.

In het laboratorium der Amsterdamsche Doorluchtige School,

waar ik over zeer voldoende hulpmiddelen te beschikken had,

volbragt ik de destillatie der aardoliën in een stroom van stoom,

welken stoom ik naar willekeur kon verhitten; de gevormde

dampen worden daardoor onmiddelijk na hunne vorming naar

de condensatie-toestellen weggevoerd en zoodoende zoo kort mo-

gelijk aan de ontledende inwerking der hitte onderworpen. Deze

wijze van destillatie, namelijk in een stroom van overhitten

stoom, acht ik, ook met het oog op het minder brandgevaar,

de meest gewenschte fabriekmatige bereiding van de petroleum-

naphtha, van de brandolie en van de smeerolie uit de ruwe steenolie.

Nu echter van alle hulpmiddelen verstoken, moest ik mij be-

helpen, om hetzelfde doel te bereiken, door gedurende de de-

stillatie door de retort een vrij sterken stroom droog koolzuur-

gas te voeren en de dampen door eene lange glazen buis, om-

geven door eene buis, door welke een voortdurende stroom koud

water werd gevoerd, te leiden.

De destillatie gebeurde in een zandbad, terwijl de geheele

retort en een gedeelte van den hals onder het warme zand be-

dekt waren.

A.

UIT DE AFDEELING AMOENTHAY OP BORNEO.

In het vat was eene groote hoeveelheid water en eene dikke

taaije geelbruine massa van eene dikke boterachtige consisten-

tie, die met een spatel uit het vat in een glas gebragt eerst

langzaam zamenvloeide.

Ik trachtte door dit glas geruimen tijd op eene warme plaats

te houden, eene afscheiding te verkrijgen van de olie van de

menigte daarin voorkomende waterdeelen, hetgeen echter niet

gelukte. Bij hoogere verwarming begon bij omstreeks 70° O.

de massa te schuimen, en bij nog hoogere verwarming veran-

derde bijna de geheele massa in een taaije schuim, die moeilijk

kon gebroken worden ; aan eene destillatie dezer massa was dus

niet te denken.
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In een ruim bekerglas werd afgewogen 39.575 gr. der massa,

waarvan ik zooveel mogelijk het water had laten afdruipen en

dit eerst in een waterbad en later in een nitrumbad bij 110°

C. onder sterk omroeren, om het overschuimen te beletten, ver-

warmd ; de massa verloor hierdoor 18.610 gr. of 47.02 pc.,

welk verlies bijna uitsluitend water was : bij verdere verhitting

op een zandbad ging nu zonder schuimen olie over en eindelijk

bleef in het glas eene sterk glanzende harde zwarte asphaltach-

tige massa over, waarvan het gewigt bedroeg 5.665 gr. of

14-31 pc.

Bij eene andere proef bleek mij, dat, terwijl het schuimen be-

gint tusschen 70° en 80° C, de thermometer gedurende gerui-

men tijd blijft staan tusschen 95° en 105° C, dat het sterk

schuimen ophoudt als de temperatuur 115° C. heeft bereikt,

terwijl bij J 20° C. de oppervlakte van het donker bruinzwarte

zeer vloeibare vocht effen wordt. Bij bekoeling verkrijgt men

eene bruinzwarte massa die bij omkeering van het glas naauw-

lijks vloeit.

"Deze stof begint te koken bij 250° C, terwijl de thermome-

ter in den damp aanwijst 210° C.

Dewijl het sterk schuimen de destillatie der aardolie van

Borneo onmogelijk maakte, werd bij kleine hoeveelheden deze

stof in eene opene schaal onder sterk roeren zoolang verwarmd

totdat het schuimen had opgehouden en vervolgens 300 kubiek

centimeters dezer van water bevrijde massa aan de destillatie on-

derworpen, terwijl een thermometer in de vloeistof was geplaatst

;

in den beginne kwam nog waterdamp over. Eerst toen de ther-

mometer 160° C aantoonde, begonnen sporen van oliedampen

zich te vertoonen, doch zoo weinig dat eerst

bij 250° C. 2 CC of 0.6 6 p.c.

// 300° C. 5 // // 1.66 //

en * 350° C. 35 // // 11.66 //

waren overgegaan ; deze vloeistof was ligt geel gekleurd en door

het water troebel, welke troebelheid echter bij staan verdween

onder afscheiding van eenige druppels water.

Het destillatie-produkt, bedragende ongeveer 12 p.c. der oor-

spronkelijke watervrije massa, door den picnometer onderzocht, had

een soortelijk gewigt bij 15° C. vergeleken met water bij 4°
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C, van 0.9171 en begon te kooken bij 240° C, de thermo-

meter in den damp toonde 210° C.

Bij voortgezette destillatie in een sterken stroom koolznur gin-

gen nog ruim 200 CC of 66 p.c. eener bruine olie over, die

een soortelijk gewigt van 0.9556 bij 15° C. *) had, en waar-

uit bij bekoeling tot 0° C. geene vaste stof zich afzette ; bij

verdere destillatie ging eene dikke stroopige bruine vloeistof

over, die bij bekoeling tot 0° C. grootendeels vast werd, terwijl

in de retort terug bleef eene zwarte glanzende harde massa.

B.

UIT DE BRON BIJ DE DESSA DANDANG-ILO

IN HET DISTRICT TINAWOON, AFDEELING BODJO-NEGORO,

RESIDENTIE REMBANG.

Deze bruine zeer vloeibare olie had een soortelijk gewigt bij

15° C. van 0.9177, terwijl bij verhitting de temperatuur waarbij

duidelijke koking plaats had gevonden werd 180° C, terwijl

in den damp de thermometer aantoonde 140° C. Het is echter

niet mogelijk met juistheid de temperatuur aan te geven waarbij

deze oliën, mengsels van eene serie van homologe koolwaterstof-

fen, beginnen te koken ; reeds verre onder de temperatuur waarbij

groote dampbellen ontstaan die eerst aan de oppervlakte barsten,

neemt men kleine gasbellen waar, die voor een gedeelte moeten

toegeschreven worden aan in de olie opgeloste gassen, voor een

ander deel aan sporen water die in de olie teruggehouden zijn.

Bij de destillatie in een stroom droog koolzuurgas ging over

:

onder 120° C. 0.17 °/ in volumen
\

Dit kleurlooze destillaat

had bij 15° C. eens.g. van

0.8017, had een scherpe

) reuk en begon te koken

l bij 124° C, terwijl de ther-

\ mometer in den damp aan-

I toonde 110<> C.

*j Alle digtheden zijn steeds uitgedrukt vergeleken met water bij 4° C. als

eeuheid; zij zijn verkregen door middel van den picnometer.

130° // 0.5

140° „ 1.7

150° » 3.6

160° // 4.0

170o 5.6

180° // 7.7

190° // 9.3

200° // 10.0



230° // 20.6

240° // 26.3

250° // 30.0

26 0° // 32.0

270° // 35.3

280° // 40.0

290° // 45.0

300° // 50.7

( 375
)

onder 210° C. 18.7°/°i.v. \ Dit ligt gele destillaat had een

220° // 16.7 / s. g. bij 15° van 0.8544 en begon

bij 180° C. te koken, terwijl de

thermometer in den damp aantoonde

16 5o C.

Dit geelbruine destillaat had een

s. g. bij 15° C. van 9024 en een

kookpunt van 240° C.

/

Bij voortgezette destillatie kwam een roodbruin destillaat, het-

welk bij 3 5° C een soortelijk gewigt had van 0.9348 en bij

285° C. kookte.

C.

UIT DE BRON TJIBODAS-TANGGAH IN HET DISTRICT MADJA

DER AEDEELING MADJA-LENGKLA, RESIDENTIE CHERIBON.

Eene bruine zeer vloeibare olie die bij 15° C. een s. g. had

van 0.8162 ; bij verhitting treedt duidelijk koking in bij 135° C,

ofschoon op veel lagere temperatuur vele kleine bellen opstijgen,

de thermometer toont in den damp 118° C.

In een stroom droog koolzuurgas gaan over:

onder 100° C. 0.3%i.v.

Dit waterheldere kleurlooze destil-

laat had bij 15° C. een s. g. van

0.7582, stootte kleine gasbellen uit

bij 80° C. doch kookte eerst bij

105° C, terwijl de thermometer in

den damp aantoonde 85° C.

120° // 0.7

130° // 1.3

140° // 2.0

150° // 4.0

160° // 6.7

170° // 13.0

180° // 17.0

190° // 20.0

200° // 23.0

210° // 27.0

220°
//

28.5

230°
//

30.3

240° // 33.0

250° // 43.0

Dit nog kleurlooze destillaat had

bij 15° C. een s. g. van 7955 en

begon bij 170° C. te koken.



onder 260° C. 50.0°/ i.v.

270° // 53.Ü

280° // 55.5

290° // 58.0

300° // 63.5

3i0° // 65.0

320° „ 66.0

320° // 67.0
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Dit ligt gele destillaat had bij

15° C. een s. g. van 0.8235 en be-

gon te koken bij 242" C.

Dit destillaat, hetgeen geelbruin ge-

kleurd was, werd in den afkoeler bij

eene temperatuur van 10° C groo-

tendeels vast.

Er bleef over eene donker zwarte massa die bij bekoeling vast

werd en eerst tusschen 25° C. en 30° C. smolt. Deze stof bij

eene temperatuur boven de 360° C. in een stroom koolzuur

gedestilleerd, gaf nog veel bruine olie die bij bekoeling boter-

achtig vast werd, terwijl eindelijk in de retort zeer weinig zwart

glanzende stof overbleef.

D.

UIT DE BRON IN DE DESSA GOGOR, DISTRICT GOENOENG-

GENDING IN DE RESIDENTIE SOERABAIJA.

Eene dikke stroopachtige zwartbruine massa, die bij verwar-

ming bij 100° C. begint te schuimen onder uitstooting van

waterdamp en eerst bij 190° C. begint te koken, terwijl de

thermometer in den damp 170° C. aantoont.

Het s. g. dezer stof bij 15° C. was 0.9640.

Door bij eene temperatuur van 50° of 60° C. deze taaije

massa te verwarmen en op die temperatuur eenigen tijd te hou-

den, scheidde zich het meeste water af, en kon eene stofworden

verkregen, die bij de destillatie niet sterk meer schuimde, ofschoon

in den beginne nog waterdamp werd gevormd die het destillaat

opaliserend maakte : de reuk van het destillaat was zeer scherp.

__ d Dit biina kleurlooze doch
ondeH4ü»C. werd verkregen 0.17V.»/ ^ destiUaat werd bij

i het staan onder afscheiding
160°// 0.5

f + i i, i ,1
( van water helder, had een

170
]"

J
's.g. van 0.8526 bij 1

5° C
1

8

Ü
° " '

i en kookte bij 1 6 2
U
C, ter-

190°// 2.0 \ .,_, .,

J
. , '

. n wnldetherm.mdendamp
200°" 4 -°

aantoonde 140» C.



220°// 5.9

230° // 6.7

240o // 8.2

250° // 10.0

260°// 19.2

270° // 22.1

280" // 26.0

290°// 32.0

300°// 37.8

310°// 39.3

320° // 42.0

350° // 46.0
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onder 21 0° C. wordt verkregen 5 .0 V. °/
j
Dit ligt gele destülaathad

Ieensg.van0.8683bijl5°

C. en kookte bij 195° C,

terwijl de thermom. in den

damp aantoonde 180° C.

j

Dit geelbruine sterk in

fblaauw fluorescerend de-

•• stillaat had bij 15° C. een

is. g. van 0.9043 en kookte

]bij 250° C.

!Dit donkerbruine destil-

laat had bij 15° C.eens.g-

van 0.9450.

E.

UIT DE BRON MINJAK-LINGI IN DE AFDEELING LEMATANG-ILIER,

RESIDENTIE PALEMBANG.

Deze dikke taaije stroopige zwartbruine massa gaf, na vooraf

op eene warme plaats van een groot gedeelte van het water te

zijn bevrijd, bij de destillatie tusschen 100° en 150° C. nog

ruim 1 volumen procent water; bij 200° C. 2 vol. proc. en

bij 250° C. 12 vol. proc. olie, waarvan het s. g. bij 15° C. was

0.8438 en het kookpunt 192° C.

Verder onder 260° C.l 3 v.7°
) TVx

,'
, , '

o i Dit ligt gele destillaat had bij 15°

( C een s.g. van 0.881 2 en kookte bij

™nu rtu i
226° C, dit vocht fluoresceerde sterk

291) // 28 I .

300» „ 3:2 ï

m het blaaUW '

Onder de 350° C werd nog 5 proc. (37) van een donker

geel destillaat verkregen, hetwelk bij 15° C. een s. g. had van

0.8990 en bij 24 ->° G. kookte Bij voortgezette verhitting wer-

den nog 50 v. proc. (87) van eene bruine olie verkregen, die

bij 15° C. een s. g. had van 0.9351 en ook bij 248° C. kookte,

terwijl daarna het destillaat in den refrigerator vast werd.
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F.

UIT DE BRON BIJ MINJAK-TANAH, ILIRAN EN BANJOEASIN.

Deze zwartbruine taaije massa ging bij verwarming even bo-

ven de 100° C. sterk aan het schuimen; ook bij lang staan bij

eene temperatuur van 50° a 60° C. wilde zich het daarin fijn

verdeelde water niet afscheiden, zoodat ik ook hier genoodzaakt

was, even als bij de sub A beschreven olie, de massa bij kleine

gedeelten in eene opene schaal te verwarmen tot dat het schuimen,

een gevolg van de eene taaije massa moeijelijk doordringende

waterdampbellen, had opgehouden.

Bij de destillatie ging in den beginne nog waterdamp over,

en eerst bij ongeveer 200° C. begon olie over te destilleren ; er

werden daarna verkregen:

Deze ligt gele olie had bij 15°

C. een s. g. van 0.8931 en kookte

bij 238o c.

onder 25 0° C. 8.6V.V.Ï

260° // 4.6 1

270<> // 5.7 f

280° // 6.3 /

290<> // 7.2
\

300° // 8.8
j

310° // 9.0

320o // 9.5
j

330o // 10.0

340o // 10.8 [

350° // 11 2

Deze gele olie had bij 15° C. een

s. g. van 0.^969 en kookte bij

2S6o C.

Op het einde van 1867 in Parijs zijnde, vernam ik van

mijnen hooggeachten vriend den Heer ii. e. sainte-claire

deville, dat Keizer napoleon hem had opgedragen op zijne kos-

ten een onderzoek in te stellen naar de eigenschappen der aard-

oliën uit de verschillende streken van den aardbol, vooral met

het oog op hare toepassing tot verhitting van machinen, en dat

hij tot dat onderzoek in bezit was gesteld van een zeer kost-

baren toestel tot bepaling van het warmtegevend vermogen der

oliën. Het welwillend aanbod om voor mij van de Oost-Indi-

sche aardoliën het warmtegevend vermogen te bepalen, werd door

mij gretig aangenomen ; van de vier sub A, B, C en D ver-

melde oliën zond ik aan deville van ieder ongeveer 20 kan;
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alleen de drie laatste oliën werden onderzocht, terwijl de taaiheid

en het sterk schuimen der stof uit Borneo (A) deze voor het

onderzoek ongeschikt maakte.

Deville heeft zijne onderzoekingen medegedeeld in de Comp-

tes Bendus van de Pransche Akademie van 9 Maart 1868 (T.

LXVI, pag. 443), van 15 Februari 1869 (T. LXVUT, p. 349),

van 1 Maart 1869 (T. LXVIÏÏ, pag. 485) en van 22 Maart

1869 (T. LXVIII, pag. 686).

Een uittreksel uit zijne mededeelingen, waaronder ook over

produkten der drooge destillatie van steenkolen enz., acht ik hier

niet misplaatst.

Deville heeft de destillatie bewerkstelligd in een koperen ke-

tel met refrigerator, zonder doorvoering van stoom of eenig gas,

terwijl de aanwijzingen van den thermometer niet zijn van het

kokende vocht maar van den damp ; hij heeft de procentische

zamenstelling bepaald zoowel van de ruwe olie als van het de-

stillaat verkregen meestal onder de 260° C. ; zoowel van de ruwe

olie als van het destillaat en van het residu van de destillatie

geeft hij het soortelijk gewigt en wel van de ruwe olie bij 0°

C. en bij ongeveer 50° C, om daaruit den bij deze oliën zeer

grooten uitzettings-coëfficient te berekenen, waarop bij de ver-

zendingen te weinig is gelet en waaraan vele der ongelukken

zijn toe te schrijven door het springen der vaten, die bij eene

lage temperatuur gevuld, aan hoogere temperaturen worden bloot-

gesteld.

De toestel om het warmtegevend vermogen der oliën te be-

palen, die door zijnen ontwerper den Heer paül audoin in de

Annales de Chemie et de Phyüque van 1868, T. XV, p 30

is beschreven, bestond uit een tubulairen ketel, bevattende 540

kilo's water, waarin een steenen vuurhaard, geheel omgeven door

het water, en waarvoor een vertikale gietijzeren zwaren rooster,

waardoor zoowel de lucht als de olie in den vuurhaard werden

gebragt ; de olie kwam uit een vat van Mariotte met eene ver-

klikkingsbuis verdeeld in millimeters, zoodat de hoeveelheid uit-

gestroomde olie bij maat konde worden bepaald : door een kraan

werd de toevoer van olie geregeld en deze olie in straaltjes langs

de roosterbaren geleid, waarop zij vervlugtigde ; de toevoer van

lucht onder eene bepaalde drukking werd geregeld door een door

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. 2de REEKS. DEEL III. 25
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eene stoommachine bewogen ventilator, nadat zij door een wa-

terregen met waterdamp verzadigd was en hare temperatuur door

verwarming der geleidingsbuis door een paar Bunsensche lam-

pen gebragt was op die welke de uit de schoorsteen ontwijkende

gassen bezaten.

De ketel zelf, eerst geheel door een muurwerk omgeven, was

nog van de buitenlucht afgesloten door een omhulsel van looden

buizen waardoor het water werd gevoerd hetwelk tot voeding van

den ketel werd gebruikt. De in den ketel gevormde stoom werd,

na eerst in een serpentijn te zijn afgekoeld, naar in cubiek-cen-

timeters verdeelde ontvangers gebragt en van daar door eene

perspomp weder naar den ketel, na alvorens de straks genoemde

looden buizen te hebben doorgeloopen en aldus eene bepaalde

temperatuur te hebben aangenomen.

De rook, de gassen en de gevormde waterdamp uit den vuur-

haard werden door met water omgeven buizen naar een insge-

lijks met water omgeven condensator gevoerd en vervolgens naar

den schoorsteen, waarin hunne temperatuur nog werd onderzocht

;

deze was meestal een paar graden hooger dan die der omgevende

lucht, weshalve, zooals straks is opgemerkt, de lucht tot ver-

branding der olie gebruikt vooraf tot de temperatuur der ont-

wijkende gassen werd gebragt. De temperatuur van het in een

doorloopende stroom gebruikte water tot afkoeling der produk-

ten der verbranding werd zoowel bij zijne intrede als bij zijnen

uitgang uit den toestel bepaald, terwijl zijne hoeveelheid eveneens

gemeten werd.

Op deze wijze kon, dewijl van de zuurstof en het daaruit

gevormde koolzuur de soortelijke warmten gelijk zijn, en de stik-

stof bij zijne intrede en zijne verwijdering dezelfde temperatuur

had en deze gassen vóór en na evenzeer met waterdamp waren

verzadigd, met naauwkeurigheid de door de verbranding der oliën

ontwikkelde warmte Q worden bepaald volgens de formule

:

(637 — T) P + K {t — t')

Q== _____

waarin P het gewigt van den stoom voortgebragt in den ketel,

K gewigt van het water gebruikt tot afkoeling der produk-

ten der verbranding, l' temperatuur van het water bij de in-
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Zware steenolie van W. Virgiuië uit de White Ook.

Ligte steenolie van W.Virginië uit de BurniugSprings.

„ Pensylvanie uit de Oü-kreek. . .

.

Zware steenolie van Ohio
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dito
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van Walocbye (Ploësti)
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Crude Petroleum OU.. \
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Petrolea I .
."!. .."* .".'
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Olie gestookt uit de Ohistea vau Vaguas (Ardèche)

.
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Zw, steenk.-gasolie vau de Compugn. Paris, des gas.
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trede in den af koeler, t dezelfde bij het uittreden uit den af-

koeler, M gewigt van de gebruikte olie.

De proef werd gedurende drie uren voortgezet nadat t— 1\

P en M geheel constant waren geworden.

Uit deze proeven is gebleken dat Q voor de zuurstofvrije

steenoliën steeds geringer is bevonden dan de waarde die uit de

wet van dulong en uit de verbrandings-warmten van waterstof

en koolstof volgens fabre en silberman wordt afgeleid, grooter

daarentegen bij de zuurstofhoudende produkten der drooge de-

stillatie der steenkolen. Uit de resultaten van dit onderzoek op

het warmtegevend vermogen der oliën deel ik hier de cijfers

mede voor de drie door deville voor mij onderzochte oliën

:

Gewigt van de gebruikte olie. . . .

Gevormde waterdamp

Temperatuur van het gecondenseerde

water

Gewigt van het water gebruikt tot

afkoeling van de produkten der

verbranding

Verschil in temperatuur van dit wa-

ter bij zijne intrede en uitgang .

Temperatuur van den schoorsteen .

Temperatuur van de gassen bij het

verlaten van den schoorsteen.
,

Temperatuur van de lucht gebruikt

voor de verbranding

Warmte-eenheden (Calories) van den

stoom ,

dito van den schoorsteen

Warmtegevend vermogen

Water verdampt door ] K°. olie. ,

B.

8.252Ko.

124. K°.

17°.8

10/5 Ko,

100.83

II 8o.

22°.5

22°.8

9306
1410

10716
15.024 K°.

C.

8.932K .

122. K°.

16o.9

622 K°.

150.3

119°.

250.2

25°.2

8469
1053

9522
13.658 K°.

D.

7.934K .

112. Ko.

16°.8

669 K°

16°

128°

23°. 2

24°

8754
1349

10103
14.116 K°.

In de hierbij gevoegde tabel zijn de resultaten van het uit-

voerig onderzoek van deville op 41 verschillende oliën za-

mengevat.

Uit de vergebjking dier uitkomsten blijkt dat, wat warmte-

gevend vermogen aangaat, de steenolie uit Eembang (onze B)

alle door deville uit verschillende streken onderzochte oliën

25*
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overtreft, terwijl die van Soerabaija (onze D) met de beste oliën

overeenkomt. De handelswaarde van ruwe steenolie rigt zich

echter naar de hoeveelheid naphtha en de hoeveelheid brandolie

die daaruit door destillatie kunnen worden verkregen ; wat dit

punt aangaat staan de monsters Oost-Indische steenoliën, welke

onderzocht zijn, met uitzondering van die van Cheribon (onze C),

bij de meeste anderen ten achteren.

Men houde echter in het oog dat de door ons onderzochte

monsters aan de oppervlakte der aarde zijn verzameld, waarschijn-

lijk nadat zij korteren of langeren tijd aan de verdampende wer-

king der zonnestralen waren blootgesteld geweest, terwijl de

meeste door deville onderzochte steenoliën van Amerika en

Europa uit geboorde bronnen, die eene diepte van 100 tot 220

meters hadden, zijn gehaald.

Door deville worden eindelijk proeven medegedeeld, welke op

de keizerlijke yacht // Ie Puebla" en op een locomotief van de

Chemin de fer de FEst van 300 paardekracht met eene snelheid

van 6 a 7 kilometers per uur met door steenoliën verhitte ketels

zijn genomen, en waarbij het groote voordeel van het gebruik

dier oliën is gebleken, waarbij de digte en taaije, die hoegenaamd

geen gevaar voor te ligte ontvlambaarheid geven, de beste zijn

;

deze oliën moeten na tot 100°.C. verwarmd te zijn, een daarin

gebragt vlammend ligchaam zelfs uitdooven.

BESLUIT.

In onze Oost-Indische bezittingen treft men op vele plaatsen

petroleum-bronnen aan ; ofschoon onder de oliën welke onder-

zocht zijn en die aan de oppervlakte der aarde zijn verzameld,

nadat zij aan allerlei invloeden van verdamping, oxydatie aan

de lucht enz. waren blootgesteld geweest, er voorkomen die door

verlies harer vlugtigste bestanddeelen taai en dik zijn geworden,

zoodat zij meer naderen tot die stoffen welke men met den

naam van bergteer bestempelt ; ofschoon de van wege het Gou-

vernement ingestelde onderzoekingen hebben aangetoond dat de

opbrengst der meeste bronnen niet zeer groot is, heeft het schei-

kundig onderzoek toch bewezen, dat de steenolie uit Reinbang
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en vooral die uit Cheribon, tot de zeer goede petrolea behooren,

en wanneer men de ondervinding raadpleegt in Amerika en in

vele andere streken opgedaan, dat bronnen die aan de opper-

vlakte der aarde zeer weinig gaven, nadat door putboring de

oorsprong der bron was opgespoord, ontzaggelijke hoeveelheden

aardolie van een veel vloeibaarder aard hebben opgeleverd, mag
men vrijelijk zijne overtuiging uitspreken, dat, indien de exploi-

tatie der petroleum-bronnen in onze O. I. bezittingen met beleid

en vastberadenheid wordt ondernomen, een rijke schat van pe-

troleum aldaar zal worden gevonden, waardoor niet alleen voor

Indië een nieuwe tak van handel en nijverheid zoude geboren

worden, maar ook vooral met het oog op de toepassing van de

aardolie zoowel tot het bereiden van lichtgas als tot het voort-

brengen van stoom, de ontwikkeling van de Nijverheid en van

de Stoomscheepvaart in die door de natuur zoo mildelijk be-

deelde doch door den mensch nog zoo weinig ontgonnen streken,

een ongekende vlugt zoude kunnen nemen.

Beeds bij Koninklijk Besluit van 26 Januari 1866 (Staats-

blad van Nederl. Indië, N°. 54a
, Aardoliebronnen, //Grondsla-

gen waarop de ontginning derzelve op Java en Madura kan

worden toegestaan' ' welk besluit later ook op de buitenbezittin-

gen uitgestrekt, eerst den 3 den Mei 1867 te Batavia is bekend

gemaakt), is de gelegenheid opengesteld voor den ondernemings-

geest om den hoogst waarschijnlijk in onze Oost-Indische bezit-

tingen verborgen schat van aardolie te ontginnen, en om den

tegenwoordigen abnormalen toestand te doen ophouden, dat met

groote kosten uit Amerika over Europa naar Indie groote

hoeveelheden aardolie worden vervoerd, terwijl men die aldaar

zelf in overvloed bezit.

Mogten mijne onderzoekingen tot de opwekking van dien on-

dernemingsgeest bijdragen, zoo zal ik mij over den daaraan be-

steden tijd zéér verheugen.
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